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Resumo  

As cascas de manga são ricas em vários compostos nutritivos e funcionais, como 

hidratos de carbono, proteína, compostos fenólicos e carotenoides, com importantes 

propriedades antioxidantes e aplicações na indústria alimentar. 

Este trabalho visa investigar o desempenho de processos de membrana, 

nomeadamente ultrafiltração (UF) e nanofiltração (NF), para separar/recuperar 

componentes bioativos, a partir de extratos aquosos de cascas de manga dado que, 

por este ser um dos frutos tropicais mais consumido em todo o mundo, origina 

também uma enorme quantidade de resíduos, os quais devem ser reaproveitados.  

Os ensaios de ultrafiltração e nanofiltração foram realizados em modo de recirculação 

total, a várias pressões transmembranares e em modo de concentração até um fator 

de concentração volúmico de 2,0. Na ultrafiltração dos extratos aquosos foram 

utilizadas membranas GR60PP, de limite de exclusão molecular de 25 kDa e na 

nanofiltração dos permeados resultantes da ultrafiltração, membranas NF. Todos os 

ensaios de permeação foram realizados com um módulo plano de pratos paralelos e 

uma área de membrana de 0,072 m2. Os concentrados da ultrafiltração e nanofiltração 

apresentaram atividade antioxidante, provavelmente associada à presença de 

compostos fenólicos, com rejeições de cerca de 75% no caso das membranas de 

ultrafiltração e 98,8%, no caso das membranas de nanofiltração. No que diz respeito 

aos açúcares totais, as membranas de ultrafiltração rejeitaram apenas cerca de 22%, 

correspondente a polissacáridos, enquanto as membranas de nanofiltração 

apresentaram coeficientes de rejeição aos açúcares totais de 95,7%, devido à presença 

de monossacáridos e dissacáridos. 

Os concentrados obtidos podem ter várias aplicações quer pela indústria alimentar, 

quer para a produção de bioenergia, pelo que esperamos que este trabalho possa dar 

um bom contributo para a recuperação do valor dos biorresíduos. 

Palavra-chave - Cascas de manga; Extratos aquosos; Separação por membranas; 

Ultrafiltração e Nanofiltração. 

  



 

iii 

 

Abstract 

Mango peels are rich in several nutritional and functional compounds, such as 

carbohydrates, dietary fibers, protein, phenolic compounds and carotenoids, with 

important antioxidant properties and applications in the food industry. 

This work aims to investigate the performance of membrane processes, namely 

ultrafiltration (UF) and nanofiltration (NF), to separate/recover nutritive components 

from aqueous extracts of fruit peels, in this specific case of mango, given that this is 

one of the most consumed tropical fruits in the world, it also generates a huge amount 

of waste, which must be reused. 

The ultrafiltration and nanofiltration experiments were performed in total recirculation 

mode, at various transmembrane pressures and in concentration mode, up to a 

volume concentration factor of 2,0. In the ultrafiltration of aqueous extracts, 

membranes GR60PP, with a molecular weight cut-off of 25 kDa were used and, in the 

nanofiltration of the permeates resulting from the ultrafiltration, NF membranes were 

used. All permeation tests were carried out with a plate and frame module and with 

membrane area of 0,072 m2. The ultrafiltration and nanofiltration concentrates 

showed antioxidant activity, probably associated with the presence of phenolic 

compounds, with rejections of about 75% in the case of ultrafiltration membranes and 

98,8% in the case of nanofiltration membranes. In the case of total sugars, the 

ultrafiltration membranes rejected about 22%, mainly polysaccharides, while 

nanofiltration membranes showed rejection coefficients for total sugars of 95,7%, 

which should correspond to monosaccharides and disaccharides. 

Therefore, the concentrates obtained can have several applications, both for the food 

industry or production of bioenergy, and so we hope that this work can make a good 

contribution to the recovery of the valuable of biowaste. 

Keywords - Mango peels; Aqueous extracts; Membrane separation; Ultrafiltration; 

Nanofiltration. 
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1. Introdução  

A origem da manga está localizada entre a Índia e Myanmar (antiga Birmânia) ou nas 

encostas mais baixas do Himalaia ou ainda nas áreas próximas ao Nepal. Em termos 

documentais, o cultivo da mangueira estima-se que tenha ocorrido entre 2.000 a 1.500 

a.C., embora os botânicos calculem que tenha sido anteriormente, há 6.000 anos 

(Agustí, 2014). 

A produção mundial da manga, segundo a FAOSTAT (2002), foi de 24 x 106 t, sendo a 

Índia, com 12 x 106 t, a China com 3,1 x 106 t, a Tailândia com 1,7 x 106 t, o México com 

1,4 x 106 t e o Paquistão com 1 x 106 t, os principais países produtores. Em Espanha 

destina-se 850 ha de cultivo da mangueira, maioritariamente na Andaluzia, 

especialmente, na província de Málaga, com uma produção total de 6.000 t/ano 

(Agustí, 2014). Segundo Lima (2018), a região autónoma da Madeira no ano de 2018 

obteve uma produção de 166 t. 

No Algarve, apesar de não haver ainda registos no Instituto Nacional de Estatística, já 

existem algumas plantações de mangueiras sendo de destacar a abertura de um 

grande armazém de manga, em Tavira, pertencente à empresa Espanhola “Trops”.     

A manga (Mangifera indica L.) é um fruto muito apreciado, com boa aceitação no 

mercado devido ao sabor e textura agradáveis, sendo utilizada numa grande variedade 

de alimentos e produtos (Sánchez-Camargo et al., 2019). Segundo Altendorf (2019), a 

manga é a principal fruta tropical com maior volume de produção, sendo também uma 

das 5 frutas mais exigentes em todo o mundo (Shamili, 2019). Durante o 

processamento industrial da manga, a casca (representando cerca de 15-20% da fruta 

fresca) é descartada, tornando-se fonte de poluição, pelo que deve ser considerado o 

desenvolvimento de alternativas que utilizem este resíduo e que agreguem valor aos 

produtos obtidos (Gomes, 2017). Tendo em consideração que a produção anual de 

manga é cerca de 41,54 milhões de toneladas e que as cascas e os caroços 

representam entre 35-60% do peso total do fruto, é possível estimar que, por ano, são 

gerados entre 15 a 25 milhões de toneladas de cascas e caroços (FAO, 2019; Marçal & 

Pintado, 2021).  



 

2 

 

O resíduo gerado no processamento da manga é uma fonte de nutrientes como 

proteínas, hidratos de carbono, fibras e elementos minerais, além de conter porções 

significativas de compostos fitoquímicos, tornando-o adequado para ser aproveitado 

em alimentos com propriedades funcionais (Marques et al., 2010). No entanto, o seu 

aproveitamento/valorização implica a separação/concentração daqueles componentes 

de elevado valor acrescentado. Para tal, as tecnologias de membranas, como 

tecnologias limpas e de baixo consumo energético em relação aos processos 

convencionais, possuem um grande potencial de utilização na valorização de 

subprodutos/resíduos (Macedo, 2010). 

A realização desta dissertação visa contribuir principalmente para a melhoria do 

conhecimento atual sobre o desempenho dos processos de separação por membranas 

(PSM), especificamente ultrafiltração, seguida de nanofiltração, na separação de 

componentes bioativos presentes em extratos aquosos de cascas de manga.  

O presente trabalho poderá dar um importante contributo para a recuperação do valor 

dos resíduos agroindustriais e, portanto, para a inovação da indústria alimentar e 

minimização do seu impacto ambiental. 

1.1. Objetivos da dissertação  

Os principais objetivos desta dissertação são: 

→ Otimizar o processo sequencial ultrafiltração/nanofiltração para a valorização 

da casca de manga; 

→ Conhecer a composição físico-química das frações separadas com a finalidade 

de avaliar a sua potencial aplicação na indústria alimentar; 

→ Selecionar a fração ou frações mais ricas em açúcar para a produção de 

bioenergia, através de um processo de co-digestão anaeróbia, em parceria com 

o projeto exploratório “Integração de Biorresíduos de Fruta e Chorume de 

Suínos para Valorização Energética”, de acrónimo Biowaste4Value, 

desenvolvido em parceria com o Instituto Superior de Agronomia; 

→ Contribuir para a melhoria da sustentabilidade ambiental dos resíduos agro-

industriais. 
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2.Revisão Bibliográfica  

2.1. O fruto da mangueira: a manga  

2.1.1. Morfologia e variedades  

A manga, Mangifera indica L., pertence à ordem Sapindales, família Anacardiaceae. É 

uma árvore grande (figura 1A), com 10 m de altura, em zonas temperadas, e mais de 

40 m em zonas tropicais, um tronco único e forte, folhas grandes (8-40 cm de 

longitude), alternadas, simples, ligeiramente coriácea, entre elíptica e lanceoladas, 

perene e de cor variável, de acordo com o cultivo, quando são jovens, e verdes quando 

adultas (figura 1B) (Agustí, 2014). 

 

Figura 1 - (A) Árvore; (B) Folhas; (C) Inflorescência; (D) Flor; (E) Fruto 

 (Fontes –(A) https://revistagloborural.globo.com/vida-na-fazenda/gr-responde/noticia/2013/12/mangas-sadias-por-fora-e-

podres-por-dentro.html) ;(B) https://blog.pajaris.com.br/cha-de-folha-de-manga/) ;(C) https://pt.dreamstime.com/flor-da-manga-

ramo-de-infloresc%C3%AAncia-image114931848); (D) https://www.slideshare.net/carpen2/cultura-da-mangueira-manga); (E) 

https://www.tuasaude.com/beneficios-da-manga) 

O fruto é uma drupa grande (entre 200g e 2kg) que contém um ou vários embriões. A 

forma do fruto é variável, entre redonda e oval. A sua cor é entre verde, amarelo e 

diversas tonalidades de rosa, roxo e violeta. O mesocarpo é de espessura variável e 

mais ou menos fibroso, comestível e de sabor variável, com diferentes graus de acidez. 

O epicarpo é grosso e com abundantes glândulas e lenticelas. O endocarpo é grosso, 

fibroso, grande, achatado e colado ao mesocarpo (Agustí, 2014). 

A semente é oval, alongada e delgada e de consistência muito fraca (Agustí, 2014). 
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Existem diversas variedades de manga, sendo as mais apreciadas na Europa as 

seguintes (Agustí, 2014): Haden; Irwin, Keitt, Kent, Lippens; Osteen; Palmer; Tommy 

Atkins. Estas variedades diferem entre si principalmente em termos de estados de 

maturação, tipo de árvore, peso, desde por exemplo 300 g a 1 kg e cores desde 

amarelo a avermelhado, apresentando em geral uma forma oval alongada ou mais 

alargada. 

2.1.2. Composição química das cascas de manga 

A casca da manga é rica em cálcio, sódio, potássio, ferro, fósforo, magnésio e 

manganês, elementos fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo 

(Pedrassolli et al., 2015). 

O perfil fitoquímico da casca de manga inclui pectina, compostos fenólicos, 

carotenoides (principalmente trans-β-caroteno), e várias vitaminas (Sánchez-Camargo 

et al., 2019). 

Estes compostos têm benefícios importantes para a saúde e são recursos interessantes 

para a indústria alimentar. A extração de carotenoides a partir de subprodutos tem 

recebido grande atenção devido à sua atividade pró-vitamina A e às suas propriedades 

antioxidantes (Sánchez-Camargo et al., 2019). A tabela 1 apresenta a composição 

química da casca da manga. 

Tabela 1 - Composição química da casca da manga (Mangifera Indica L.) var. Sugar 

Componentes (%m/m) Casca da manga  

Humidade (% m/m) 74,6±0,7 

Gordura (Soxhlet) a,b  1,6±0,0 

Minerais a,b  4,2±0,0 

Fibra dietética total a,b 35,6±0,5 

Fibra dietética solúvel a,b  12,1±0,3 

Fibra dietética insolúvel a,b 23,5±0,4 

Proteína total (N × 𝟔, 𝟐𝟓) a,b 6,3±0,1 

Hidratos de carbono a,b,c  52,3±0,6 

Conteúdo total de fenóis solúveis (mg 
GAE g-1 casca) a,b   

64,8±0,6 

  (Sánchez-Camargo et al., 2019) 
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(a Valores com base no peso seco; b Média de três determinações ± desvio padrão; 

cCalculado pela diferença com os outros componentes)  

 

Conforme se pode observar na tabela 1, a casca de manga é uma boa fonte de 

nutrientes importantes, incluindo fibra alimentar, proteína, hidratos de carbono, 

compostos fenólicos e minerais. O seu teor de PB (6,3 ± 0,1%) é superior ao de outras 

frutas, como o da maçã (2,8 ± 0,2%), mas semelhante ao do pêssego (7,5 ± 0,7%) 

(Sánchez-Camargo et al., 2019).  

De acordo com a sua composição e seguindo metodologias apropriadas, estes resíduos 

de casca de manga podem ser usados como matérias-primas para a extração de 

substâncias que poderão posteriormente ser incorporadas em alimentos ou em outras 

aplicações, como é o caso da indústria farmacêutica e cosmética (Pintado & Teixeira, 

2015). Muitas vezes, os compostos bioativos estão presentes em maior quantidade 

nos resíduos (cascas) do que nas partes comestíveis das frutas (Gomes, 2017).  

2.2. Recuperação/concentração de compostos bioativos  

A grande diversidade de compostos bioativos dispersos nos tecidos vegetais, assim 

como as suas diferentes estruturas químicas, tem trazido consigo a necessidade de 

desenvolver um grande número de técnicas analíticas para a sua identificação e 

quantificação. As primeiras técnicas desenvolvidas foram as técnicas 

espetrofotométricas, dado serem rápidas, eficazes e de baixo custo (Martínez-Valverde 

et al., 2000). Apesar destas vantagens, estas técnicas têm as suas limitações, dado que 

em amostras complexas, como é o caso de amostras naturais, alguns componentes da 

matriz podem interferir na análise (Ignat et al., 2011). Outras técnicas mais precisas, 

como as técnicas cromatográficas, permitem a identificação individualizada de cada 

um dos compostos bioativos de interesse nutricional mas também na presença de 

amostras complexas, alguns componentes da matriz podem interferir na análise (Pinto, 

2011). Novas tecnologias, como ultrassons, micro-ondas, campos elétricos pulsados 

estão a ser investigadas para a extração de compostos bioativos. No entanto, estas 

técnicas são ainda bastante dispendiosas, difíceis de transferir para o nível industrial e, 

além disso, por vezes consomem bastante energia, pelo que a relação custo-benefício, 
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tendo em conta aspetos económicos e ambientais, não é favorável (Okolie et al., 

2019). 

Independentemente da metodologia usada na identificação e quantificação de 

componentes bioativos existentes em matrizes complexas, como é o caso de matrizes 

vegetais, é necessário separá-los previamente. Em geral, a recuperação de 

componentes de alto valor a partir de resíduos alimentares inclui várias fases, de 

acordo com o grau de pureza a atingir, apresentando crescente complexidade e custo. 

A sequência mais frequente é a seguinte (figura 2): pré-tratamento (inclui métodos 

como centrifugação, prensagem, redução de tamanho, etc), seguida de uma fase de 

separação ou extração de moléculas (usa métodos como ultrafiltração, extração por 

solventes, etc), e finalmente uma fase de isolamento e purificação (usa métodos como 

cromatografia, nanofiltração, etc). O produto é depois estabilizado para 

armazenamento por liofilização, atomização ou outro (Pintado & Teixeira, 2015). 

Outros métodos de valorização incluem vias de transformação, que permitam libertar 

ou obter compostos de maior valor, como seja a hidrólise e a fermentação (Pintado & 

Teixeira, 2015). 

 

Figura 2 - Esquema de processamento de subprodutos com obtenção de produtos de 

valor acrescentado 

Fonte - (Pintado & Teixeira, 2015) 

Tendo em vista os objetivos desta dissertação, as principais metodologias adotadas 

incluíram: extração sólido-líquido, para a recuperação dos componentes bioativos, 
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presentes nas cascas de manga, como açúcares, proteínas, compostos fenólicos, 

antioxidantes, fibra solúvel, os quais foram posteriormente separados/concentrados 

por processos de separação por membrana, nomeadamente ultrafiltração, seguida de 

nanofiltração.  

2.2.1. Extração sólido-líquido (ou lixiviação) 

O processo de extração envolve a remoção de compostos solúveis a partir de matrizes 

sólidas ou líquidas, através da utilização de um solvente imiscível ou parcialmente 

miscível com o solvente original. No caso da extração sólido/líquido a matriz sólida é 

colocada em contacto com um solvente líquido, o que permite que os componentes 

solúveis sejam separados da matriz sólida.  

Na indústria, a extração sólido-líquido é principalmente utilizada para a recuperação 

de antocianinas na qual são utilizadas misturas hidro-alcoólicas, sendo o etanol o 

álcool quando o produto final é para consumo humano (Galanakis, 2012, 2015). A 

escolha do solvente mais adequado para a recuperação de um dado componente é 

principalmente feita com base na sua polaridade e afinidade química para o soluto a 

extrair, para além de dever possuir outras propriedades, tais como: elevada 

capacidade solvente, coeficiente de distribuição e seletividade; ser pouco miscível com 

a matriz da amostra; facilmente recuperável, ser estável e inerte; não inflamável nem 

explosivo; ser ambientalmente seguro e pouco dispendioso (Singh & Rizvi, 1995). O 

solvente mais utilizado para a recuperação de componentes bioativos presentes em 

resíduos de fruta ou vegetais é, em geral, água quente ou uma mistura hidro-alcoólica, 

tendo sido observadas concentrações elevadas daqueles compostos após extração 

com água quente (Kabir et al., 2015). 

Alguns dos parâmetros experimentais mais importantes a otimizar para facilitar a 

extração dos compostos desejados são: a temperatura, o tempo, razão líquido/sólido e 

agitação (Tchabo et al., 2018). Em geral, o uso de temperaturas mais elevadas permite 

aumentar o rendimento da extração, dado que o coeficiente de difusão das espécies a 

extrair aumenta com a temperatura, assim como a solubilidade e a estabilidade dos 

compostos bioativos (Casazza et al., 2012). No entanto, uma temperatura demasiado 

elevada pode promover reações de epimerização, oxidação e degradação dos 

compostos bioativos (Carrera et al., 2012), pelo que o efeito da temperatura deve ser 
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avaliado para a extração dos compostos desejados. O tempo de extração é um 

parâmetro muito importante pois influência o equilíbrio de solubilidade e a 

transferência de massa dos compostos a extrair, os quais estão relacionados com a sua 

estrutura e peso molecular (Voung et al., 2011). Todavia, tempos demasiado 

prolongados podem também conduzir à degradação dos compostos solúveis a extrair. 

A razão sólido/líquido afeta significativamente a cinética da extração dos compostos 

bioativos devido ao seu efeito sobre o gradiente de concentração entre o soluto na 

fase sólida e o solvente, à superfície da matriz sólida (Tan et al., 2014). Tchabo et al. 

(2018) observaram um aumento no rendimento da extração de compostos 

nutracêuticos, bem como uma melhoria das suas propriedades antioxidantes à medida 

que a proporção água/amostra em pó (folhas) aumentou, tendo estabilizado quando 

aquela razão foi de 90:1 mL/g. Contudo, dado que a seleção do processo de extração 

deve ter em conta custos de produção, aspetos ambientais e rendimento, aqueles 

autores observaram que a razão ótima foi de 40:1 mL/g. 

A agitação facilita a penetração do solvente na matriz da amostra sólida contribuindo 

para acelerar a transferência dos solutos para a fase extratante. 

2.2.2. Processos de separação por membranas 

Os PSM são usados para separar, concentrar e/ou purificar misturas e soluções, 

envolvendo espécies de tamanho e natureza química distintas (Leidens, 2013). As 

membranas funcionam como barreiras seletivas que separam duas fases e que 

restringem total ou parcialmente o transporte de uma ou várias espécies químicas 

presentes nessas fases (Habert et al., 2006). 

Segundo Leidens (2013) através da aplicação de uma força motriz de potencial 

químico, como um gradiente de pressão, gradiente de concentração, gradiente de 

temperatura e/ou um gradiente de potencial elétrico, a corrente de alimentação é 

separada em duas correntes: o permeado que é a parte da alimentação que passou 

pela membrana e o concentrado (ou retentado), que é a parte da alimentação que 

ficou retida pela membrana. Na figura 3 apresenta-se esquematicamente um processo 

de separação com membranas.  
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Figura 3 - Representação esquemática de um processo de separação com membranas 

Fonte - (Adaptado de (G ö sta Bylund, 1995) 

A aplicação de processos de membranas para separar/concentrar componentes de 

elevado valor presentes em extratos aquosos ou orgânicos presentes em matrizes 

vegetais, apresenta várias vantagens em relação a outros processos convencionais, 

como evaporação, tais como: baixa necessidade energética, não há degradação 

térmica de componentes lábeis, melhor retenção de sabores e aroma, não é 

necessária a utilização de temperaturas elevadas, não são necessários aditivos e os 

custos operacionais são reduzidos, especialmente em pequenas operações (Macedo, 

2010). Este tipo de processos é usado com o fim de se obterem compostos com 

especificações previamente determinadas ou impostas, separando ou purificando os 

mesmos (Ferreira, 2013). As principais desvantagens destes processos estão 

associadas aos fenómenos da polarização de concentração e colmatação, cuja 

intensidade pode ser reduzida através da adoção de vários tipos de procedimentos, 

como: seleção da membrana mais adequada; otimização das condições operatórias, 

nomeadamente pressão transmembranar, velocidade de circulação da alimentação e 

temperatura; tipo de módulo (Lipnizki, 2010; Macedo, 2010). 

As operações com membrana controladas pela pressão, tais como microfiltração (MF), 

ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa são operações unitárias bem 

estabelecidas para clarificação, concentração, fracionamento, dessalinização, 

reciclagem, recuperação e purificação em diversas áreas da produção alimentar. As 

tecnologias de membrana tornaram-se a principal ferramenta nas indústrias 

alimentares e biotecnologias com aplicações várias em laticínios (leite e soro), sumo de 

fruta (maçã, pera, uva, citrinos), produtos fermentados (vinho, cerveja, vinagre), 

processamento de produtos de origem animal (gelatina, ovos), proteínas vegetais 
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(soja) e açúcares (dextrose, sacarose, dextrinas, xarope de alta frutose) (Cassano et al., 

2020). 

Na tabela 2 são apresentadas algumas características dos principais processos de 

separação com membranas utilizados na indústria alimentar. 

Tabela 2 - Características dos principais processos de separação com membranas 

utilizados na indústria alimentar 

Processo Força motriz Concentrado Permeado 

Microfiltração ΔP 

Microrganismo 

(bactérias, vírus), 

matéria gorda e/ou 

outras partículas em 

suspensão, água 

Solutos dissolvidos; 

substâncias coloidais 

(proteínas), água 

Ultrafiltração ΔP 

Macromoléculas 

(proteínas 

polissacáridos); água 

Moléculas pequenas 

(mono e 

dissacáridos), água 

Nanofiltração ΔP 

Moléculas pequenas, 

como pequenos 

péptidos e açúcares 

e iões (bivalentes), 

água 

Iões monovalentes 

(principalmente), 

água 

Osmose inversa ΔP 
Todos os solutos, 

água 
Água 

Electrodiálise ΔE 
Solutos não iónicos, 

água 
Solutos iónicos, água 

Pervaporação Δp ou Δc 
Moléculas não 

voláteis, água 

Pequenas moléculas 

voláteis, água 

Contactores de 

membranas 
Δc ou Δp Fase gasosa (CO2) 

Água, sumo, cerveja, 

com CO2 

Legenda: ΔP – gradiente de pressão total; Δp ou Δc – gradientes de pressão parcial ou concentração; ΔE 

– gradiente de potencial elétrico (adaptado de Mulder (2003) e Cheryan (1998).  
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Membranas  

As membranas podem ser classificadas, consoante a sua natureza, em biológicas ou 

sintéticas, sendo que estas diferem na sua estrutura e funcionalidade (Mulder, 2003). 

Relativamente à fase, estas podem ser sólidas ou líquidas e serem neutras ou 

transportar cargas negativas e/ou positivas (Strathmann, 1983). Existe uma vasta gama 

de membranas, que se adequam a diversas aplicações. Estas podem ser constituídas 

por uma grande variedade de materiais, entre os quais, produtos inorgânicos, 

polímeros de origem natural e polímeros sintéticos (Mulder, 2003; Strathmann, 1983). 

De acordo com a sua estrutura, as membranas podem ser classificadas em duas 

classes: membranas simétricas que incluem as microporosas e as homogéneas e as 

assimétricas que podem ser integrais ou compostas (Mulder, 2003; Strathmann, 1983). 

 

Figura 4 - Representação esquemática da permeação através de uma membrana: 

assimétrica (A) e simétrica (B) 

Fonte - (Strathmann, 1983) 

 

No caso das membranas simétricas a barreira seletiva é toda a sua espessura, variando 

entre 10-200 μm (Mulder, 2003). Relativamente às membranas assimétricas, a barreira 

seletiva é constituída por uma camada muito fina e homogénea, também designada 

por camada ativa ou “pele”, sendo a sua espessura variável entre 0,1-1 μm, a qual 

assenta sobre uma camada porosa com espessura entre 100-200 μm. Uma das 

vantagens deste tipo de estrutura é que estas retêm as partículas à superfície da 

membrana, evitando assim problemas mais graves de colmatação (Strathmann, 1983).  

A seleção da membrana deve ter em consideração às características da superfície 

membranar que irá estar em contacto com a solução a ser separada. Quando são 
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utilizadas membranas porosas, a separação está diretamente associada à relação entre 

o tamanho das espécies químicas presentes que se pretendem separar e o tamanho 

dos poros das membranas (Leidens, 2013). 

Tipo de módulos com membranas 

A aplicação de PSM, à escala industrial, só foi possível acontecer devido à criação de 

arranjos de membranas de elevada área superficial por unidade de volume, designadas 

por módulos (Macedo, 2017). 

Os modelos de módulos mais frequentemente utilizados baseiam-se em dois tipos de 

geometria (Macedo, 2017): membranas planas, arranjadas em módulos de pratos 

planos ou enrolados em espiral e membranas cilíndricas, em módulos tubulares, 

capilares e de fibra oca, que se distinguem entre si pelo diâmetro dos tubos 

membranares. 

Na figura 5 apresenta-se um esquema de um módulo de pratos plano. 

 

Figura 5 - Módulo de pratos planos 

Fonte - (Adaptado de Cheryan (1998) 

Uma instalação industrial de membranas é constituída pela associação de vários 

módulos, que são selecionados e configurados em paralelo ou em série, consoante o 

binómio produção/especificação do produto final (Macedo, 2017).  

A configuração das membranas pode afetar o seu desempenho. O tipo de módulo a 

selecionar (plano ou tubular) depende do tipo de aplicação, uma vez que 

configurações diferentes apresentam funcionalidades também diferentes (Macedo, 

2017). 
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2.2.2.1. Processos de separação com membranas controlados pela pressão 

As operações de membrana controladas pela pressão são normalmente classificadas 

em quatro categorias de crescente seletividade: Microfiltração, Ultrafiltração, 

Nanofiltração e Osmose inversa. O grau de rejeição depende das propriedades da 

membrana, tais como o tamanho dos poros, a carga e as propriedades da superfície 

(Cassano et al., 2020). 

 

Na microfiltração são utilizadas membranas com um raio médio de poro 0,05 e 2 μm e 

esta operação é utilizada principalmente para separar partículas e bactérias de outros 

solutos mais pequenos. As pressões operatórias típicas são da ordem de 0,5 – 2 bar 

(Cassano et al., 2020). 

 

Na ultrafiltração utilizam-se membranas assimétricas com tamanhos de poros na 

camada ativa entre 2 e 50 nm. Este processo é utilizado para separar vírus e coloides, 

como proteínas, de pequenas moléculas, como açúcares e sais. As pressões 

hidrostáticas normalmente usadas na ultrafiltração situa-se no intervalo de 1–10 

bar. As membranas de ultrafiltração são caracterizadas pelo seu peso molecular de 

corte (MWCO), definido como o peso molecular equivalente das espécies mais 

pequenas que exibem 90% de rejeição. O MWCO de membranas de ultrafiltração 

situa-se entre 103 e 106 Da (Cassano et al., 2020; Cheryan, 1998).  

 

A capacidade de separação das membranas de microfiltração e ultrafiltração é 

principalmente afetada pelo tamanho, forma e carga das partículas filtradas. No 

entanto, interações soluto-membrana, presença de outros solutos e parâmetros 

operacionais desempenham um papel fundamental nas capacidades de retenção 

destas membranas, pelo que membranas com MWCO semelhante mas constituídas 

por materiais diferentes podem apresentar rejeições diferentes para o mesmo soluto 

(Cassano et al., 2020; Mulder, 2003). 

 

A capacidade de separação das membranas de nanofiltração situa-se entre as de 

ultrafiltração e osmose inversa. O tamanho de poro varia entre 0,5 e 2 nm. As pressões 

de funcionamento situam-se, em geral, no intervalo 5 - 40 bar.  A nanofiltração é 
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essencialmente usada para separar açúcares, outras moléculas orgânicas e sais 

multivalentes no retentado, obtendo-se uma corrente de permeado constituída por 

sais monovalentes e água. O mecanismo de separação é baseado em efeitos de 

exclusão molecular, Donnan e dielétricos (Cassano et al., 2020; Mulder, 2003). Em 

comparação com a osmose inversa, a nanofiltração é caracterizada pela aplicação de 

pressões mais baixas e, consequentemente, por um menor consumo de energia. Desta 

forma, a nanofiltração é um processo muito promissor para a indústria alimentar, 

principalmente para a indústria de bebidas, para redução do teor de contaminantes 

dissolvidos e para uma filtração fina de pequenos solutos (Cassano et al., 2020; 

Lipnizki, 2010).  

 

As membranas de osmose inversa são geralmente utilizadas para separar compostos 

de baixo peso molecular, de um solvente relativamente puro. O tamanho da partícula 

para aplicações de osmose inversa é entre 0,1 e 1 nm e os solutos com peso molecular 

superior a 300 Da são separados. As pressões hidrostáticas aplicadas podem variar de 

10 a 100 bar, dependendo da pressão osmótica da alimentação (Cassano et al., 2020). 

 

2.2.2.2. Desempenho dos processos de separação por membranas 

O desempenho dos PSM pode ser avaliado através de dois parâmetros: o fluxo de 

permeado e a sua capacidade de separação ou seletividade (Monteiro, 2016).  

→ Fluxo de permeado  

O fluxo de permeado é definido como a quantidade de permeado que passa, por 

unidade de área e de tempo, através da membrana, ou seja (Cassano et al., 2020): 

Jp = 
𝑽𝒑

𝑨.𝒕
 

Equação 1- Fluxo permeado 

 

onde: Jp (L m¯2 h¯¹) é o fluxo do permeado; Vp (L) o volume do permeado recolhido em 

um certo tempo t (h) através de uma membrana a área de superfície A (m2). 
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O fluxo de permeado é uma medida da produtividade dos processos sendo um 

importante fator económico, pois quanto mais elevado for e estável, menos moroso é 

o processo. No entanto, no decorrer dos processos a pressão constante, ocorre 

frequentemente uma diminuição dos fluxos de permeado, devida principalmente a 

dois fenómenos: polarização por concentração e/ou colmatação das membranas. A 

contribuição individual destes efeitos é difícil de distinguir (Koh et al., 2013). A figura 6 

especifica o impacto que estes fenómenos representam no fluxo de permeado. 

Quando o estado estacionário é atingido, o fluxo que atravessa a membrana é menor 

do que o existente inicialmente, devido à polarização por concentração. No entanto, 

este efeito não provoca a diminuição progressiva dos fluxos de permeado com o 

desenrolar do tempo e acaba quando o processo termina. Todavia, a existência de 

colmatação, causa um declínio contínuo do fluxo de permeado, mesmo após o estado 

estacionário ser alcançado (Mulder, 2003).  

 

Figura 6 - Representação esquemática do comportamento do fluxo de permeado, em 

função do tempo, aquando dos fenómenos de polarização e colmatação 

Fonte - (Adaptado de Mulder (2003) 

→ Coeficiente de rejeição aparente  

O coeficiente de rejeição aparente (Rap) reflete a seletividade da membrana, ou 

capacidade de separação da membrana e pode ser calculado, para cada soluto, como 

(Cassano et al., 2020): 

Rap = (1 −
𝐶𝑝

𝐶𝑓
).100 

Equação 2 – Seletividade 
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onde: Cp é a concentração do soluto no permeado e Cf a concentração do soluto na 

alimentação (ou retentado).  

 

Os coeficientes de rejeição aparente tomam valores entre 0% (para solutos que 

atravessam livremente a membrana) e 100% (quando os solutos são completamente 

retidos pela membrana) (Cassano et al., 2020).  

 

→ Fator de concentração volumétrico  

É um parâmetro determinante do processo, uma vez que está diretamente ligado ao 

fluxo de permeado. Durante o processo de separação por membrana, a concentração 

de um determinado soluto varia em função do volume de permeado recolhido, assim 

como da rejeição do soluto pela membrana. O fator de concentração volumétrico 

( FCV ) é definido por Cassano et al. (2020): 

 

FCV =
𝑉𝑜

𝑉𝑓
 = 

𝑉𝑜

(𝑉𝑜−𝑉𝑝)
 

Equação 3 - Fator concentração volumétrico 

 

onde: Vo, Vf e Vp são, respetivamente, o volume inicial da solução de alimentação; 

volume final do concentrado (retentado) e o volume de permeado recolhido (Cassano 

et al., 2020). 

 

2.2.2.3. Fatores que afetam o desempenho dos processos membranares  

Nos processos de separação de membranas acontecem alterações no desempenho da 

membrana que podem ser devidas a fenómenos como a polarização por concentração 

e a colmatação, que para além de afetarem os fluxos de permeado, conforme se pôde 

observar na figura 6, afetam também a seletividade dos processos. A extensão destes 

fenómenos é fortemente dependente do tipo de processo de separação de 

membranas, das características da solução de alimentação, da membrana e das 

condições operatórias (Mulder, 2003). 
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→ Polarização de concentração 

A polarização por concentração é um fenómeno devido à acumulação dos solutos 

retidos junto à membrana, o que faz com que a sua concentração seja superior à 

existente no seio da alimentação, dando origem a uma camada de polarização, que 

tem como consequência um declínio inicial do fluxo de permeado. A intensidade deste 

fenómeno pode ser medida recorrendo aos modelos de transferência de massa, como 

o modelo do filme e/ou modelo da pressão osmótica (Daufin et al., 1998; Mulder, 

2003).  

→ Colmatação 

Entende-se por colmatação a deposição ou adsorção indesejável de solutos 

dissolvidos, ou partículas suspensas ou coloidais por convecção, na membrana. A 

deposição dessas partículas pode ocorrer na superfície (colmatação externa) e nos 

poros (colmatação interna) da membrana, modificando a sua estrutura e as 

propriedades de separação da mesma (Daufin et al., 1998). Também poderá ocorrer a 

deposição de solutos coloidais, como as proteínas, por gelificação, desnaturação, 

agregação ou reação (Daufin et al., 1998).  

Os fatores que mais contribuem para o surgimento da colmatação podem ser 

agrupados em três grupos: as propriedades físico-químicas da alimentação (por 

exemplo a concentração dos sais e o pH), as propriedades da membrana (por exemplo 

a hidrofobicidade e o tamanho do poro) e as condições de operação (por exemplo a 

pressão transmembranar, a velocidade do fluxo e a temperatura) (Kanani, 2015). 

A colmatação é um fenómeno complexo, pelo que os métodos utilizados na sua 

prevenção ou redução apenas podem ser relatados de uma forma geral, pois cada 

sistema requer um tratamento específico. De entre os mecanismos que visam a 

redução deste fenómeno destacam-se o pré-tratamento da solução de alimentação 

(por exemplo, tratamento térmico, ajuste de pH entre outros) e a limpeza das 

membranas (por exemplo limpeza química ou mecânica) (Mulder, 2003). 

A quantificação da colmatação é realizada por modelos de transferência de massa, 

como o modelo das resistências em série.  
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2.2.2.4. Aplicações dos processos de separação por membranas na valorização de 

biorresíduos vegetais 

Os PSM são aplicados na valorização dos biorresíduos, ou em etapas de pré-

tratamento, como é o caso da ultrafiltração ou de afinamento, como no caso da 

nanofiltração. 

 

A microfiltração e ultrafiltração são principalmente utilizadas nas primeiras etapas de 

valorização dos subprodutos com o objetivo de clarificação ou para a concentração de 

macromoléculas como, por exemplo, proteínas (Galanakis, 2015). A ultrafiltração de 

sumo de kiwi foi investigada utilizando módulos de membrana tubular (Cassano et al., 

2007; Cassano et al., 2004). Estes autores clarificaram o sumo de kiwi fresco por 

ultrafiltração, tendo obtido um permeado que foi seguidamente submetido a uma 

etapa de concentração por destilação osmótica até se obter uma concentração final de 

sólidos totais solúveis de 62–65 ᵒBrix, podendo o concentrado final obtido ser utilizado 

para a preparação de bebidas enriquecidas com fibras (néctares). 

 

 A nanofiltração pode ser utilizada para reduzir o teor de açúcar dos mostos de uva na 

produção de vinhos com álcool. O processo de redução parcial do açúcar baseia-se 

geralmente numa combinação de membranas de ultrafiltração que permitem a 

passagem do açúcar e membranas de nanofiltração que retêm o açúcar (Cassano et al., 

2020). O grau máximo de concentração é limitado pela resistência da membrana de 

nanofiltração sob a ação da pressão aplicada, dado que durante o processo devido à 

concentração das espécies de pequena massa molar retidas, a pressão osmótica 

aumenta constantemente (Massot et al., 2008). 

 

A avaliação do desempenho de duas membranas de nanofiltração (DK e DL, 

comercializadas pela Osmonics) para concentrar o mosto de uva com o objetivo de 

aumentar a concentração de açúcar para a produção de vinho foi investigada por 

Versari et al. (2003). Ambas as membranas apresentaram uma elevada rejeição aos 

açucares (77%–97%) e aos polifenóis (70%–94%), enquanto o ácido málico permeou 

preferencialmente as membranas, apresentando rejeições no intervalo 2% – 14%. 
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Peshev et al. (2018) experimentaram um processo novo de valorização das borras de 

café, utilizando nanofiltração. Extratos de borras de café foram sujeitos a nanofiltração 

usando uma membrana de nanofiltração de poliétersulfona de 400 Da. As experiências 

de permeação foram realizadas a uma pressão transmembranar de 10 bar e 

temperatura de 25ᵒC, tendo-se obtido rejeições aos compostos fenólicos superiores a 

85% e os retentados obtidos apresentado características antioxidantes. O permeado, 

enriquecido com cafeína, foi considerado potencialmente aplicável para a produção de 

refrigerantes e bebidas energéticas. 

 

Díaz-Reinoso et al. (2009) usaram membranas de nanofiltração com pesos moleculares 

de corte (MWCO) na gama 150–350 Da, no tratamento de extratos aquosos de bagaço 

de uva, obtidos por prensagem e destilação, tendo observado rejeições semelhantes 

de compostos fenólicos e açúcares, pelo que concluíram que as membranas utilizadas 

eram adequadas para concentrar estes compostos. O teor de compostos fenólicos nos 

retentados aumentou de um fator de 3 a 6, em relação à alimentação.  

 

Tundis et al. (2018) avaliaram o desempenho da nanofiltração para a separação e 

concentração de compostos bioativos presentes em sumo de sabugueiro (Sambucus 

nigra L.) a fim de obter frações que pudessem ser usadas na formulação de alimentos 

funcionais. Os retentados obtidos com membranas NP030, comercializadas pela 

Microdyn-Nadir, apresentaram a atividade antioxidante mais elevada, pelo que os 

autores consideraram que aquelas frações eram bastante interessantes para o objetivo 

pretendido. Compostos fenólicos e carotenóides provenientes de biorresíduos de fruta 

podem ser usados como conservantes em comidas naturais e bebidas, dado que 

aumentam o tempo de prateleira do produto pois retardam a formação de “off-

flavors” e rancidez. 
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3. Materiais e métodos  

3.1. Pré-tratamento das amostras 

Cascas de manga 

As cascas de manga foram principalmente fornecidas pela Gelataria Luiggi – Beja; pelo 

restaurante take-away “Isto & Aquilo” – Beja e pelo Continente Modelo Beja Retail. 

Imediatamente após a receção, as cascas foram lavadas com água fria, secas, 

armazenadas em sacos de plástico, cada um deles com 500g e congeladas a uma 

temperatura de -18ºC, até análise. 

Preparação dos extratos para os ensaios de permeação 

A alimentação utilizada neste estudo foi extrato aquoso de casca de manga. Na 

preparação dos extratos variaram-se os seguintes parâmetros experimentais: razão 

sólido/solvente (1:2; 1:5 e 1:10) e temperatura (60ᵒC e 70ᵒC), mantendo-se um tempo 

de extração de 75 min, tempo considerado ótimo por outros investigadores na 

preparação de extratos aquosos de biorresíduos de fruta (Makinistian et al., 2019). 

Com a finalidade de selecionar as melhores condições experimentais para a extração 

determinaram-se os parâmetros seguintes: sólidos totais e as cinzas. Todos os ensaios 

foram realizados em duplicado. A figura 7 apresenta esquematicamente o 

procedimento experimental utilizado. 
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Figura 7 - Procedimento de preparação do extrato aquoso 

3.2. Caracterização físico-química das amostras: cascas de manga e 

extratos aquosos 

Os parâmetros e respetivos métodos de análise foram os seguintes:  

→ Acidez titulável total  

A determinação da acidez titulável foi feita com base na norma NP-1421 (1977), em 

que após a preparação das amostras (cascas e extratos aquosos). A preparação da 

amostra da casca de manga para análise foi feita da seguinte maneira: pesou-se uma 

toma de 25g da amostra homogeneizada e introduziu-se num frasco de Erlenmeyer. 

Adicionou-se 50 cm3 de água destilada, quente, a qual tinha sido recentemente 

fervida, e após arrefecimento, neutralizou-se com solução de hidróxido de sódio. 

Agitou-se até obtenção de um líquido homogéneo, adaptou-se ao frasco de 

Erlenmeyer um tubo e vidro servindo de condensador de refluxo e aqueceu-se em 

banho-maria durante meia hora. Deixou-se arrefecer, transferiu-se para um balão 

marcado de precisão, lavando e completando o volume com água destilada, a uma 

Descongelamento no frigorífico

Pesagem das cascas (aproximadamente 
1kg)

Moagem com a varinha mágica

Adição de 10 L de água destilada 70ᵒC

Agitação em banho-maria 70ᵒC durante 
75 minutos e posterior arrefecimento 

Filtração com o auxilio de panos de 
algodão para separar a fração liquida  
(extrato) da fração sólida (espessado)
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temperatura de ordem de 20ᵒC, recentemente fervida. E por fim, homogeneizou-se e 

filtrou-se.  

Em seguida, adicionou-se, pelo menos três gotas de solução alcoólica de fenolftaleína 

ao preparado, agitando manualmente e titulou-se com solução aquosa de hidróxido de 

sódio (NaOH) 0,10N padronizada, até à viragem para a coloração rosada, persistente 

pelo menos 30 segundos. Os resultados vêm expressos em cm3 de NaOH/100 cm3 (ou 

100g) e apresentam-se arredondados às décimas. 

→ Humidade 

O teor de humidade (%) foi determinado por perda de massa até valor constante em 

estufa de ar quente a 102-103ᵒC, conforme descrito na norma NP-1614 (1979). Os 

resultados foram expressos em percentagem (m/m). 

→ pH 

A determinação do pH foi realizada a uma temperatura ambiente, pelo método 

potenciométrico (AOAC., 1990)-945.27, com recurso a um potenciómetro de bancada 

METROHM 744 pH Meter© equipado com elétrodo de vidro combinado. Antes de se 

proceder à leitura do pH das amostras, o elétrodo foi calibrado com soluções tampão 

pH = 4 e pH = 7. 

→ Grau Brix (sólidos solúveis)  

Para a medição do teor dos sólidos solúveis, expresso em grau Brix (ᵒBrix), foi usado o 

refratómetro digital portátil Bellingham & Stanley Ltd RFM 330 como mostra na figura 

8 e entre cada leitura efetua-se a limpeza com um pano macio. 

 

Figura 8 - Refratómetro digital portátil Bellingham & Stanley Ltd RFM 330 
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→ Índice refração  

A determinação do índice de refração foi feita através do refratómetro digital portátil 

Bellingham & Stanley Ltd RFM 330 (figura 8) e entre cada leitura efetua-se a limpeza 

com um pano macio.  

→ Matéria gorda  

Utilizou-se o método descrito na norma NP-1613 (1979), com hidrólise prévia da 

amostra. Este método baseia-se na extração da matéria gorda da amostra por um 

solvente e separação por destilação, secagem e pesagem do extrato. Utilizou-se o 

aparelho da marca Tecator composto pela unidade de extração Soxtec System HT, a 

unidade de aquecimento 1043 Extraction Unit. Os resultados foram expressos em 

percentagem (m/m).  

Para a determinação da matéria gorda nos extratos líquidos, a amostra foi 

previamente acidificada para permitir a hidrólise dos ácidos gordos, seguidamente 

filtrada a vácuo a fim de separar os óleos e gorduras da fase aquosa (Duarte & 

Macedo, 2001), procedendo-se então à extração da matéria gorda, no aparelho da 

marca Tecator, composto pela unidade de extração Soxtec System HT e a unidade de 

aquecimento, 1043 Extraction Unit. Os resultados foram expressos em mg/L.  

→ Cinza  

Procedeu-se de acordo com o método AOAC. (1990) – 940.26, com ligeiras 

modificações. Uma toma de aproximadamente 5 g foi pesada para uma cápsula e 

previamente sujeita a evaporação em banho-maria a 100ᵒC. Em seguida foi incinerada 

a cerca 550ᵒC ± 10ᵒC até obtenção de cinza branca. A cinza foi humidificada e re-

incinerada até peso constante. O resultado vem expresso em percentagem (m/m). 

→ Proteína bruta (PB) 

O teor de PB foi determinado pelo método de Kjeldahl tendo como base a norma NP-

1612 (1979) adaptado ao aparelho Foss KjeltecTM 8100 Auto Distillation Unit. O fator 

de conversão de azoto em proteína foi 6,25. Os resultados foram expressos em 

percentagem (m/m).  
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→ Fibra bruta 

A determinação do teor de fibra bruta foi realizada com base no método descrito na 

NP-2029 (1983), tendo sido efetuadas as adaptações necessárias para a utilização do 

equipamento Foss FT 122 FibertecTM. Pesa-se para cada copo de vidro com placa 

filtrante 1g de amostra. Depois do ácido sulfúrico estar bem quente deita-se para as 

colunas de vidro. Liga-se o aparelho e quando o ácido começar a ferver marca-se 30 

minutos. A seguir faz-se uma filtração e quando esta tiver concluída, lava-se várias 

vezes com água destilada quente e continua-se a fazer o vácuo. Quando decorrer toda 

esta operação com o ácido, já se deve ter a soda aquecer e assim da mesma maneira 

deita-se a soda no mesmo sítio onde se deitou o ácido e marca-se 30 minutos depois 

da soda começar a ferver. Decorreu o tempo, faz-se novamente o vácuo. Feita a 

filtração lava-se as colunas várias vezes com água destilada quente sempre a fazer 

vácuo. Depois de tudo terminado desliga-se o aparelho e lava-se com acetona, volta-se 

a fazer vácuo e seguir lava-se novamente com éter de petróleo e faz-se novamente 

vácuo. Terminado toda a filtração abre-se o aparelho e retiram-se os copos de vidro e 

colocam-se na estufa a 105ᵒC durante 1h30minutos. O teor de fibra foi calculado com 

base na massa determinada após a secagem e incineração a 550ᵒC ± 10ᵒC. Os 

resultados foram expressos em percentagem (m/m). 

→ Hidratos de carbono (HC) 

O teor de HC foi determinado por cálculo de acordo com a equação: HC = 100 – 

(matéria gorda + PB + fibra + cinza) (s.a, 2011). 

→ aw 

A determinação da atividade da água é um método direto em que é necessário um 

higrómetro, neste caso utilizou-se o HP23-AW-A. 

→ Açucares totais 

A determinação de açúcares totais foi realizada pelo método espetrofotométrico de 

Dubois, com algumas modificações (Galanakis et al., 2010) . A absorvância foi lida ao 

comprimento de onda de 490 nm.  
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→ Determinação de monossacáridos e dissacáridos 

Nas amostras dos extratos, dos concentrados e permeados da ultrafiltração e da 

nanofiltração foram analisados por “High Performance Liquid Chromatography/Ion 

Chromatography”, HPLC/IC, os monossacáridos glucose, galactose e frutose e os 

dissacáridos, sacarose e maltose. Estas análises foram realizadas no Laboratório de 

Análises - REQUIMTE/LAQV da Universidade NOVA de Lisboa. 

 

→ Cromatografia de permeação em gel/exclusão molecular (GPC/SEC)  

A aplicação de GPC/SEC teve como objetivo conhecer a composição das amostras dos 

extratos, concentrados e permeados da ultrafiltração e nanofiltração em termos de 

todos os açúcares presentes, monossacáridos, dissacáridos e oligossacáridos, dado que 

o método se baseia na separação por tamanhos, a qual ocorre tipicamente em 

solventes orgânicos. 

Para a separação usou-se uma coluna Phenomenex Polysep P500+P3000 GFC de 300 x 

7.8 mm, 250 Da - 2 MDa, nas seguintes condições experimentais: 0,6 mLmin-1 LiNO3; 

25ºC; Vinj 50 μL e RID. As amostras foram analisadas em duplicado após a sua filtração 

através de um filtro de NY, de porosidade 0,22 μm. A calibração foi realizada com 8 

padrões, na gama 642 KDa - 6,3 KDa (SHODEX).  

Os parâmetros, peso molecular médio, Mn, que representa o peso molecular médio 

estatístico de todas as cadeias poliméricas existentes numa amostra e definido como: 

 

M𝑛=
∑ NiMi

∑ Ni
 

Equação 4 - Peso molecular médio 

onde: Mi é o peso molecular de uma cadeia e Ni é o número de cadeias com esse peso 

molecular, 

 

peso molecular médio ponderado (Mw), que representa uma média ponderada, pelo 

que as cadeias de maior peso molecular têm uma maior contribuição para o valor de 

Mw e definido através da equação:  
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Mw=
∑ NiMi

2

∑ Ni Mi
 

Equação 5 - Peso molecular médio ponderado 

e o índice de polidispersão (PD), que é a razão entre Mw/Mn, a partir do qual é possível 

verificar se existe uma grande variabilidade de pesos moleculares, correspondentes a 

diferentes famílias de moléculas, foram utilizados para avaliar quais os tipos de 

açucares e/ou famílias que ficaram retidos nas membranas de ultrafiltração e 

nanofiltração, permitindo assim complementar os resultados obtidos pelo método de 

Dubois e por HPLC/IC. 

Estas análises foram realizadas no Laboratório de Análises – REQUIM TE/LAQV da 

Universidade NOVA de Lisboa. 

 

→ Sólidos totais  

Pipeta-se 5 ml de amostra para uma cápsula a qual vai a evaporar em banho – maria 

(100ᵒC). Seguidamente, coloca-se na estufa durante 2h, arrefecendo em exsicador e 

levando à estufa novamente, até peso constante.  

3.3. Caraterização funcional 

O teor de fenóis totais e a atividade antioxidante, nos extratos aquosos das cascas de 

manga, foram avaliados pelos métodos de Folin-Ciocalteau e FRAP (Ferric reducing 

antioxidante power assay), respetivamente, de acordo com Müller et al. (2010). 

→ Teor de Fenóis totais   

O teor total de fenóis foi avaliado utilizando o método de Folin-Ciocalteau: 20 μL de 

extrato aquoso diluído de modo a absorvância se situar dentro da curva de calibração, 

foram misturados com 100 μL de reagente de Folin-Ciocalteau diluído a 1:10 e 75 μL 

de carbonato de sódio (75 g/L) num poço da microplaca. Após duas horas no escuro à 

temperatura ambiente, a absorvância foi medida a 740 nm no leitor de microplacas. O 

ácido gálico monoidratado foi utilizado como padrão para a construção de uma reta de 

regressão linear, tendo-se utilizando como branco a água (solvente).   
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→ Atividade Antioxidante 

O ensaio FRAP mede o potencial redutor dos antioxidantes. O procedimento adotado 

foi o seguinte: 20 μl de extrato aquoso devidamente diluído para a absorvância se 

situar dentro da curva de calibração, foram misturados com 30 μl de água num poço 

de uma microplaca. Adicionou-se 200 μl do reagente FRAP preparado diariamente, 

consistindo este em 10 volumes de 300 mmol/L de tampão de acetato (pH 3,6), 10 

volumes de FeCl3 a 20 mmol/L, um volume de 2,4,6-tripyridyl-s-triazine (TPTZ) diluído 

em ácido clorídrico a 40 mmol/L, sendo o complexo TPTZ férrico reduzido à sua forma 

ferro (II) pelos antioxidantes presentes. As absorvâncias foram medidas num leitor de 

microplacas Fluostar Optima, BMG Labtch, em microplaca de fundo plano 

transparente de 96 poços, usando uma curva de calibração construída soluções padrão 

de Trolox, de concentrações entre 10-150– μl/ml e água como branco. A atividade 

antioxidante das amostras foi expressa como equivalentes Trolox (TE), in μlmol/100 g. 

3.4. Tratamento de dados 

O tratamento de dados foi realizado no programa R, versão 4.1.3, de 2022-03-10. 

3.5. Membranas utilizadas   

3.5.1. Principais características   

Nesta dissertação, as membranas de ultrafiltração usadas foram membranas porosas 

de natureza orgânica, denominadas por GR60PP, comercializadas pela empresa Alfa-

Laval Portugal. Estas membranas são membranas assimétricas poliméricas com uma 

camada ativa de polissulfona suportada em polipropileno (PP), com um peso molecular 

de corte (MWCO) de 25 kDa, que proporciona condições ótimas de limpeza (Alfa-Laval, 

2020). 

As membranas de nanofiltração usadas foram também comercializadas pela Alfa-Laval 

e designam-se por NF. São membranas assimétricas, com uma camada ativa de 

poliamida, num material de suporte de polipropileno (PP) que fornece condições de 

limpeza ótimas (Alfa-Laval, 2021). 

Na tabela 3, encontram-se algumas características e alguns limites de operação 

recomendados pelo fabricante, para ambas as membranas utilizadas. 
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Tabela 3 - Características e limites de operação aconselhados para as membranas 

Processo Membrana 
MWCO 

(Da) 
Rejeição % pH 

Temperatura 

(ᵒC) 

Pressão 

(bar) 

UF GR60PP 25 000 - 2 - 10 5 - 75 1 – 10 

NF NF 131(1) ≥99 3 – 9 5 - 50 15 – 35 

Fontes - (Alfa-Laval, 2020, 2021); (1)(Macedo et al., 2018) 

O equipamento utilizado em todos os ensaios com as membranas foi um módulo de 

pratos planos e paralelos, Lab. Unit M20, comercializado pela Alfa Laval, com uma área 

máxima de membrana de 0,720 m2.  

A área de membrana utilizada em todos os ensaios de ultrafiltração e nanofiltração foi 

de 0,072 m2. 

3.5.2. Lavagem e desinfeção 

A lavagem e desinfeção das membranas foram realizadas antes e depois dos ensaios, 

respeitando os limites de pressão, temperatura, pH, concentrações de reagentes de 

limpeza e desinfeção, de acordo com o tipo de membrana. Este procedimento, 

baseado no método CIP (Cleaning In Place) permite repor as características dos fluxos 

de permeado e de concentrado da membrana e prevenir o aparecimento de 

microrganismos. Todas as soluções foram preparadas em 2 litros de água desionizada. 

A lavagem e desinfeção das membranas envolveram as seguintes etapas: 

→ Com a instalação a funcionar em modo de recirculação total, à pressão de 8 

bar, à temperatura ambiente e ao caudal de circulação de 10,0 L min-1, lavou-se 

as membranas duas vezes com água desionizada, de forma a remover o 

conservante que se encontra na sua superfície;  

→ Nas mesmas condições operatórias acima descritas, lavou-se as membranas 

durante 15 minutos com as soluções descritas na tabela 4; 
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Tabela 4 - Processo de lavagem das membranas 

Tipo de solução Solução Função 

Alcalina 

NaOH (hidróxido de sódio) 0,05% Remover proteínas, 

gorduras e outras 

substâncias orgânicas 

NaEDTA (sal sódico do ácido 

etilenodiaminotetracético) 0,2% 

Ácida 

HNO3 (ácido nítrico) 0,25% Remover minerais e sais 

(fosfatos de cálcio) C6H8O7 (ácido cítrico) 0,5% 

 

→ Nas mesmas condições operatórias anteriormente referidas, realizou-se a 

desinfeção das membranas, fazendo circular uma solução de H2O2 (peróxido de 

hidrogénio) 1000 ppm, durante 20 minutos, à temperatura ambiente; 

→ Após a permeação de cada solução, enxaguou-se uma vez com água 

desionizada, de forma a remover os resíduos que possam ter ficado nas 

membranas e nas tubagens da instalação.  

3.6. Instalação de permeação 

3.6.1. Caraterísticas  

A instalação de permeação usada neste estudo é uma instalação piloto comercial, Lab-

unit 20, da empresa Alfa – Naval. Trata-se duma instalação muito versátil que permite 

operar em microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose inversa, concebida 

para operar em modo descontínuo e que tem uma área superficial de membrana 

variável entre 0,036 m2 e 0,720 m2. São fornecidos dois conjuntos de manómetros pois 

as diferentes operações exigem gamas de diversas pressões, com sensibilidade 

adequada para trabalhar a pressões baixas (microfiltração e ultrafiltração) e a pressões 

elevadas (nanofiltração e osmose inversa). Uma representação esquemática e real 

desta instalação é apresentada na figura 9.  
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Figura 9 - Esquema da instalação de permeação e a instalação real 

Fonte - (Macedo, 2010) 

A célula de permeação (12) é constituída por um módulo de pratos planos, onde as 

membranas se agrupam em pares, ou seja, ambas as membranas assentam na parte 

superior e inferior de um mesmo prato coletor de permeado. Os pratos são desunidos 

por espaçadores que funcionam como câmara de alimentação com 0,5 mm de altura, 

encontrando-se divididos em 30 canais, de forma a proporcionar um escoamento 

uniforme e melhorar a transferência de massa na camada adjacente à membrana. O 

primeiro e o último disco colocados no módulo devem ser espaçadores. Entre cada 

membrana e o prato coletor foi colocado papel de filtro, que faz com que não haja 

qualquer resistência à passagem do fluido, de modo a proteger a membrana e a 

impedir que a mesma fique presa ao prato coletor. 

Em cada prato existem coletores individuais para o permeado, que permitem testar 

membranas diferentes em simultâneo.  

Uma vez que a área superficial de cada membrana é de 0,018m2, o número de pratos 

utilizado permite determinar a área superficial total de membrana, a qual poderá 

variar, entre 0,036m2 quando usado um prato (duas membranas) e 0,072m2 quando 

usado dois pratos (quatro membranas). Neste estudo a área de membrana usada foi 

de 0,072m2, o equivalente a 2 pares de membranas. A unidade possui um sistema 
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hidráulico que permite comprimir o módulo de pratos planos (figura 10), tornando-o 

perfeitamente estanque. 

 

Figura 10 - Representação esquemática (A) e o real (B) do módulo de membranas 

Fonte - (Monteiro, 2016) 

As membranas foram montadas no módulo e comprimidas, de acordo com o manual 

do fabricante e de seguida foram sujeitas a um ciclo de lavagem e desinfeção CIP, de 

acordo com descrito anteriormente em 3.5.2, durante o qual a instalação funcionou 

em modo de recirculação total.   

3.6.2. Procedimento operatório  

As membranas foram montadas no módulo e comprimidas, de acordo com as 

indicações do fabricante. De seguida foram sujeitas a um ciclo de lavagem e 

desinfeção, durante o qual a instalação funcionou em modo de recirculação total (o 

concentrado e permeado são devolvidos ao tanque de alimentação), permeando em 

primeiro lugar água desionizada, a fim de remover o material de proteção que se 

encontra na superfície das membranas e, depois, um conjunto de reagentes de 

limpeza adequados ao tipo de membrana. O ciclo de lavagem e desinfeção, designado 

por “CIP” (cleaning in place), encontra-se descrito na secção 3.5.2. 

 

O funcionamento da instalação envolve quatro fases, a seguir descritas:  

 

1. Arranque – Antes de iniciar o arranque da instalação deve-se garantir que a torneira 

da água está aberta, possibilitando a refrigeração da bomba. Verificar se os coletores 

de permeado e o tubo de alimentação estão devidamente colocados na cuba.  
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A válvula reguladora da pressão (14), antes do arranque, deve ser fechada 

parcialmente, para evitar picos de pressão. Dá-se então início ao funcionamento da 

bomba de fluxo cruzado, subindo gradualmente a velocidade de circulação de forma a 

permitir a saída do ar existente nas tubagens e no equipamento e, em simultâneo, 

pressionar as membranas firmemente contra os pratos. No caso de se pretender variar 

a velocidade da bomba, deve usar-se o painel controlador central. Acertar então a 

pressão desejada, rodando a válvula (14) até atingir o valor de pressão pretendido. 

Neste estudo, a instalação funcionou a uma velocidade 26 Hz, o que corresponde a um 

fluxo de circulação de 10 L.min-1.  

 

Sempre que se regula uma nova pressão ou se adiciona extrato aquoso na cuba de 

alimentação, deve aguardar-se que o sistema estabilize. Durante o período de 

estabilização, recircular o permeado para o tanque de alimentação durante 30 minutos 

para permitir estabilizar as condições de operação do sistema, designadamente a 

pressão, o caudal de circulação, a temperatura e a concentração das correntes de 

alimentação e permeado. 

 

2. Estabilização - Após estabilização, o permeado é recolhido, sendo registado o tempo 

de permeação lido com um cronómetro. O fluxo volumétrico de permeado (Jp), 

expresso em m.s-1 é obtido pela equação 1 descrita no subcapítulo 2.2.2.2. 

O volume de amostra recolhido é um compromisso entre o volume mínimo necessário 

para a análise e o volume máximo que pode ser usado para que não ocorram 

alterações significativas na concentração da solução de alimentação. São recolhidas 

amostras de concentração, permeado e da alimentação, para determinar o coeficiente 

de rejeição aparente, de acordo com a equação 2 descrita também no subcapítulo 

2.2.2.2. 

 

3. Recolha de amostras - Após cada operação é realizado um ciclo de lavagem e 

desinfeção com a instalação em funcionamento em modo de recirculação total, de 

acordo com o procedimento em 3.5.2. 



 

33 

 

4. Paragem de operação – Para desligar a instalação, a válvula reguladora de pressão 

(14) deve ser enroscada no sentido de ficar quase completamente aberta, desliga-se o 

motor da bomba e fecha-se a água de arrefecimento.  

3.7. Ensaios de permeação realizados 

3.7.1. Determinação de permeabilidade hidráulica à água pura  

Uma das características das membranas usadas nestas operações controladas pela 

pressão é a sua capacidade de permeação à água pura, correntemente avaliada pela 

permeabilidade hidráulica ou coeficiente de permeabilidade (Macedo, 2010).  

A determinação experimental da permeabilidade hidráulica das membranas de 

ultrafiltração realizou-se através da medição dos fluxos de água desionizada a 25ᵒC, a 

diferentes pressões transmembranares (0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 bar), a um caudal de 

circulação de 10,0 L.min-1. 

A determinação experimental da permeabilidade hidráulica das membranas de 

nanofiltração foi obtida de forma semelhante, mas medindo os fluxos de permeado à 

água pura às pressões transmembranares de 8,0; 10,0; 14,0; 16,0; 20,0; 22,0 bar. 

Os fluxos experimentais de água pura (Jw), em função do tempo (t) e da área da 

membrana (Am) foram calculados através da equação 6: 

Jw = 
𝑽𝒑

𝑨.𝒕
 

Equação 6 - Fluxo experimental de água pura 

Onde Jw (L m¯2 h¯¹) é o fluxo do permeado, e Vp (L), o volume do permeado coletado 

em um certo tempo t (h) através da membrana com uma área de superfície A (m2) 

Com os valores dos fluxos de permeado de água pura, obtidos a cada uma das 

pressões transmembranares, obtém-se a reta de calibração, Jw em função de ΔP. O 

declive da reta com ordenada na origem nula (Lp) é a permeabilidade hidráulica da 

membrana à água pura:  

𝐽𝑤 = 𝐿𝑝∆𝑃 

Equação 7 - Fluxo de permeado à água pura 
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onde: Jw é o fluxo de permeado à água pura; Lp é a permeabilidade hidráulica da 

membrana à água pura e ∆𝑃, a pressão transmembranar aplicada. 

Este processo repete-se, no dia seguinte a cada ensaio, para verificar a permeabilidade 

da membrana, a eficiência da lavagem e a possível ocorrência de colmatações. 

Os valores obtidos nestas determinações são comparados com o valor obtido na 

primeira determinação (antes de qualquer ensaio com as amostras). 

3.7.2. Ensaios em modo de recirculação total com os extratos 

Nos ensaios em modo de recirculação total, o retentado e permeado são recirculados 

para o tanque de alimentação, pelo que a concentração dos componentes se mantém 

constante. 

Os ensaios de ultrafiltração com os extratos aquosos de casca de manga foram 

realizados em modo de recirculação total com a membrana GR60PP, com uma área de 

membrana de 0,072 m2, às pressões transmembranares de 1,0; 2,0; 3,0 e 4,0 bar, a um 

caudal de circulação de 10,0 L min-1, tendo a temperatura variado entre 20 – 25ᵒC. O 

tempo de estabilização, a cada pressão, foi de 30 minutos. 

Os ensaios de nanofiltração dos permeados da ultrafiltração foram realizados com a 

membrana NF. Em todos os ensaios a área de membrana utilizada foi de 0,072 m2, às 

pressões transmembranares de 8,0; 10,0; 14,0; 16,0; 20,0 e 22,0 bar, a um caudal de 

circulação de 10,0 L min-1, tendo a temperatura variado entre 20 – 25ᵒC. O tempo de 

estabilização, a cada pressão, foi de 15 minutos. 

Antes de inserir as amostras no tanque de alimentação da instalação, foram feitos 

alguns procedimentos para garantir o bom funcionamento do equipamento, como por 

exemplo, certificou-se se as válvulas de pressão e de esgoto estavam na posição 

correta, se as tubagens de alimentação e de permeação estavam inseridas e 

desimpedidas e se a alimentação não se encontrava a uma temperatura elevada. 

O procedimento operatório é idêntico ao descrito no subcapítulo 3.6.2, fazendo variar 

a pressão, mantendo a velocidade de circulação e a temperatura.  

A cada pressão ensaiada foi recolhido um volume mínimo de amostra para analisar, a 

fim de minimizar os efeitos de concentração.  
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Estes ensaios tiveram como objetivo avaliar qual a pressão transmembranar, que 

permitiria obter maiores fluxos de permeado, juntamente com uma boa seletividade, a 

qual foi avaliada através da determinação dos coeficientes de rejeição aparente 

(equação 2). O caudal de circulação da alimentação foi mantido constante e a 

temperatura controlada através da maior ou menor abertura da água de 

arrefecimento.  

Baseado nos resultados obtidos em modo de recirculação total selecionaram-se as 

condições experimentais mais adequadas para a realização dos ensaios de 

concentração. Os fluxos de permeado foram calculados de acordo com a equação 1.  

Após cada ensaio, as membranas foram sujeitas ao procedimento de lavagem e 

desinfeção descrito no subcapítulo 3.5.2. tendo-se depois verificado a sua 

permeabilidade hidráulica à água pura. As mesmas membranas só foram usadas no 

ensaio seguinte, desde que tivessem recuperado, no mínimo, 95% da sua 

permeabilidade inicial (Macedo, 2010).  

Nas amostras de retentados e permeados recolhidas durante os ensaios de 

recirculação total efetuaram-se as seguintes análises: pH, ᵒBrix, índice de refração, 

cinza, sólidos totais, acidez, PB e açúcares totais.  

3.7.3. Ensaios em modo de concentração  

Os ensaios de concentração tiveram como finalidade estudar a influência do fator de 

concentração volumétrico (FCV), nos fluxos de permeação e na seletividade da 

membrana. O FCV é calculado de acordo com a equação 3. 

Concentração por ultrafiltração 

A influência do fator de concentração sobre os fluxos de permeado e coeficientes de 

rejeição aparentes foi analisada através da realização de ensaios de concentração, nos 

quais se recolheram amostras de concentrados e permeados para os seguintes fatores 

de concentração em volume: 1,2; 1,3; 1,6 e 2,0. Os ensaios foram todos realizados à 

pressão transmembranar de 2,0 bar, com as mesmas membranas, à velocidade de 

circulação de 0,94 m s-1, a uma temperatura que variou entre os 20 - 25ᵒC e a um pH 

de cerca de 5,0. A área de membrana utilizada foi 0,072 m2. 
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Os fluxos de permeado foram determinados de acordo com a equação 1 e no final 

recolheram-se amostras de concentrados e permeados para a realização das seguintes 

análises: pH, ᵒBrix, índice de refração, cinza, sólidos totais, acidez, proteína bruta, 

gordura, açúcares, teor de fenóis totais e antioxidantes. Nas amostras recolhidas nas 

duas últimas ultrafiltrações (3ª e 4ª) foram ainda analisados os monossacáridos, 

dissacáridos e a distribuição de pesos moleculares dos açúcares presentes. 

A figura 11 representa a montagem da instalação dos ensaios de concentração por 

ultrafiltração.  

 

Figura 11 - Montagem da instalação dos ensaios de concentração por ultrafiltração 

Concentração por nanofiltração 

Os ensaios de nanofiltração foram realizados com as membranas NF, em modo de 

concentração, sendo a alimentação constituída por uma mistura dos permeados da 

ultrafiltração.  

Os ensaios foram realizados a uma pressão de 20 bar, sendo a velocidade de circulação 

mantida a 0,94 m.s-1, a temperatura na ordem dos 25ᵒC. O pH durante os ensaios foi 
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de 5 e a área de membrana utilizada foi de 0,072m2. Foram colhidas amostras para 

analisar aos seguintes FCV´s: 1,2; 1,5 e 2,0. 

Após cada ensaio, as membranas foram sujeitas ao procedimento de lavagem e 

desinfeção descrito no subcapítulo 3.5.2. tendo-se depois verificado a sua 

permeabilidade hidráulica à água pura. As mesmas membranas só foram usadas no 

ensaio seguinte, desde que tivessem recuperado, no mínimo, 95% da sua 

permeabilidade inicial (Macedo, 2010).  

Tal como na concentração por ultrafiltração, na concentração por nanofiltração 

também se determinou o fluxo de permeado através da equação 1. 
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4. Apresentação e discussão de resultados 

4.1. Caraterização físico-química das cascas 

A casca de manga moída utilizada neste estudo foi caracterizada em termos físico-

químicos, sendo apresentados na tabela 5 os valores médios ± desvio padrão, para três 

repetições de cada análise, para todos os parâmetros.  

Tabela 5 - Caracterização físico-química das cascas de manga 

Componentes Valores 

Acidez a (cm3NaOH/100g) 1,1 ± 0,20 

Humidade a (% m/m) 82,29 ± 0,12 

pH a  4,87 ± 0,03 

ᵒBrix a (% m/m) 15 ± 0,58 

Matéria gorda a, b (% m/m) 0,62 ± 0,11 

Cinza a, b (% m/m) 3,69 ± 0,07 

Proteína Bruta a, b (% m/m) 3,27 ± 0,43 

aw
 a 0,92 ± 0,01 

Fibra bruta a, b (% m/m) 11,39 ± 0,23 

Hidratos de carbono a;c (% m/m) 81,03 ± 0,05 

(a Média de três determinações ± desvio padrão; b Concentrações expressas em base seca; c Calculado 

pela diferença para 100 com os outros componentes)  

Conforme se pode observar na tabela 5, os componentes predominantes nas cascas de 

manga são os hidratos de carbono, logo seguidos da fibra bruta. De acordo com a 

pesquisa bibliográfica realizada por Marçal & Pintado (2021), a variação da composição 

química de diversas cultivares de manga fresca e madura é a seguinte: a humidade 

pode variar entre 62% a 83%, sendo a matéria seca constituída por hidratos de 

carbono (> 70%), matéria gorda (1,6% - 3,7%), proteína (1,5% - 6,6%), cinzas (1,2% - 

4,2%), fibra dietética total (35,5% a 78,3%), para além de vitaminas, compostos 

fenólicos, carotenoides e compostos voláteis. Comparando estes intervalos com os 

resultados obtidos neste estudo, pode verificar-se que os mesmos estão incluídos 
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naqueles limites, à exceção do teor de matéria gorda, cujo valor encontrado neste 

estudo esteve abaixo do limite inferior para este parâmetro. No entanto, Marques et 

al. (2010) obtiveram valores muito próximos aos obtidos neste estudo para o teor de 

matéria gorda em cascas de manga, o que pode significar que as frutas foram colhidas 

na mesma época assim como em idênticas condições climatéricas. Os teores de fibra 

bruta obtidos são inferiores ao limite mínimo indicado por Marçal & Pintado (2021), 

em relação à fibra dietética total, cujos teores variam entre 35,5% a 78,3%. Uma 

possível razão para este facto é que, na análise da fibra dietética, são contabilizados 

outros compostos, como polissacáridos, por exemplo o amido resistente, pectinas, 

pelo que os valores obtidos são, em geral, superiores aos da fibra bruta (Asp, 1996). 

Lemos et al. (2013) determinaram o ᵒBrix e a acidez em cascas de manga e verificaram 

que a casca (14,33%) possui maior ᵒBrix do que a polpa (12,71%) tal como se pode 

evidenciar também nesta investigação, na qual se obteve um ᵒBrix de 15% nas cascas 

de manga. A acidez da casca de manga, de 0,09%, obtida por Lemos et al. (2013) é 

superior à determinada neste estudo, 0,02%. 

Na escala de pH pode-se evidenciar que a casca da manga tem um comportamento 

ácido acentuado pois tem um pH = 4,87, o que pode contribuir para evitar a 

proliferação de bolores e leveduras, facilitando a sua conservação e armazenamento 

segundo Lemos et al. (2013). 

Um aw de 0,92, superior ao limite de 0,90, pode indicar que as amostras poderão ser 

mais suscetíveis a alguma contaminação durante a sua preparação (Almeida et al., 

2020). 

4.2. Resultados dos ensaios de preparação dos extratos 

Na tabela 6 são apresentados os resultados dos dois parâmetros analisados, sólidos 

totais e cinza, obtidos durante os ensaios de extração preliminares, realizados com os 

extratos aquosos das cascas de manga, nas diferentes condições experimentais.  
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Tabela 6 - Análises feitas aos extratos aquosos nas diversas tentativas 

A - Extrato aquoso de 100g casca de manga/200ml de água (banho-maria 75 min, 70ᵒC)  

Sólidos totais a (%)  4,33 ± 0,02 

Sólidos voláteis totaisb (%) 4,19 ± 0,02 

Cinza (%) a 0,14 ± 0,01 

B - Extrato aquoso de 100g casca de manga/200ml de água (banho-maria 75 min, 60ᵒC) 

Sólidos totais a (%) 3,68 ± 0,01 

Sólidos voláteis totaisb (%) 3,57 ± 0,01 

Cinza a (%) 0,11 ± 0,01 

C - Extrato aquoso de 100g casca de manga/500ml de água (banho-maria 75 min, 70ᵒC) 

Sólidos totais a (%) 2,74 ± 0,02 

Sólidos voláteis totaisb (%) 2,59 ± 0,02 

Cinza a (%) 0,15 ± 0,02  

(a Média de duas determinações ± desvio padrão); (b calculado pela diferença entre os sólidos totais e as 

cinzas) 

Conforme se pode observar na tabela 6, no que diz respeito à temperatura, o 

rendimento da extração é maior à temperatura mais elevada estudada, ou seja, aos 

70ᵒC, onde o teor de sólidos totais e de cinzas extraído é maior. Este é um resultado 

expectável dado que o aumento de temperatura, desde que não provoque a 

degradação dos solutos a extrair, em geral conduz a um aumento da sua solubilidade 

e, portanto, do rendimento da extração. Tendo por base a concentração dos sólidos 

totais verifica-se que o rendimento da extração a 70ᵒC é de cerca de 24,4%, enquanto 

a 60ᵒC, é de 20,8%. 

Relativamente à influência da razão sólido/líquido sobre o rendimento da extração 

verifica-se que o aumento desta razão diminui bastante o rendimento da mesma. No 

entanto, os constrangimentos ocorridos durante este trabalho, nomeadamente a 

dificuldade em obter quantidades suficientes da amostra, assim como a necessidade 

de produzir volumes de extrato elevados (cerca de 8L) para o funcionamento 

adequado da instalação piloto de membranas, onde as amostras foram submetidas à 
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sequência de operações ultrafiltração/nanofiltração, levou a que fosse necessário 

trabalhar com a amostra mais diluída, na razão de 1/10. Todos os extratos foram 

preparados usando esta razão sólido/água, a uma temperatura de 70ᵒC, durante 75 

minutos. 

4.3. Caraterização funcional dos extratos aquosos  

A caracterização funcional dos extratos aquosos envolveu a determinação dos fenóis 

totais e da atividade antioxidante. Segundo a literatura, os compostos fenólicos têm a 

capacidade de eliminar radicais livres (Ribeiro et al., 2021). 

Na tabela 7 estão apresentados os resultados das propriedades funcionais (fenóis 

totais e atividade antioxidante) dos extratos aquosos da casca da manga, obtidos de 

acordo com os processos A e D. 

Tabela 7 - Teor de fenóis solúveis totais e antioxidantes nos extratos aquosos 

Componentes  Extrato A (1:2) Extrato D (1:10) 

Fenóis Solúveis Totais (mg 

EAG/100 mL) a 

65,0 ± 2,9 

7,3 mg EAG/g de casca 

(b.s.) 

110,6 ± 7,8 

62,5 mg EAG/g de casca 

(b.s.) 

Atividade antioxidante 

Ensaio FRAP (µmolTE/100 

mL) a   

 

58,4 ± 1,7 

6,6 mol TE/g de casca 

(b.s.) 

 

81,6 ± 10,8 

46,1 mol TE/g de 

casca (b.s.) 

(a Média ± desvio padrão) 

Legenda: b.s – base seca. 

 

→ Teor de Fenóis Totais 

O teor de fenóis solúveis totais em ambos os extratos é superior aos valores 

encontrados para outros resíduos de frutas, como o mamão (0,6 mg EAG/g de casca), a 

laranja (2,2 mg GAE/g de casca) e o maracujá (0,7 mg GAE/g de casca) o que indica que 

a casca da manga é uma fonte promissora de compostos fenólicos (Sánchez-Camargo 
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et al., 2019). Além disso, verifica-se também que a extração realizada na razão sólido-

líquido de 1:10 é mais eficiente, quer na recuperação dos compostos fenólicos, quer na 

atividade oxidante, dado que o gradiente de concentração entre os solutos na fase 

sólida e o solvente, à superfície da matriz sólida é maior (Tan et al., 2014). A recolha de 

dados da caracterização química das cascas de manga, referentes a diferentes 

cultivares e processamento, permitiu constatar que existe uma grande variabilidade no 

teor dos compostos fenólicos, desde 14,85 mg EAG/g de casca (b.s.) até 127,6 mg EAG/ 

g de casca (b.s.) (Marçal & Pintado, 2021). Dado que neste estudo não foi possível 

utilizar apenas uma cultivar, mas sim uma mistura, devido à pequena disponibilidade 

da matéria-prima, podemos apenas verificar que os valores obtidos estão dentro do 

intervalo indicado por aqueles autores. 

→ Atividade Antioxidante 

A capacidade antioxidante do extrato A (1:2) é de 58,4 ± 1,7 mmolTE/100 mL enquanto 

no extrato D (1:10) de 81,6 ± 10,8 mmolTE/100, encontrando-se dentro dos valores 

médios determinados no estudo de Parra et al. (2021). O valor da atividade 

antioxidante da diluição de 1:10, quando expressa relativamente à casca em base seca, 

também se encontra próxima da gama de valores determinada por Imran et al. (2013) 

para extração com água, sendo sensivelmente metade dos valores encontrados por 

Sogi et al. (2013), os quais realizaram extração com metanol a 80%.   

Vários autores observaram que as cascas de manga são uma fonte excelente de 

fitoquímicos, como polifenóis, carotenóides, fibra dietética, vitamina E e vitamina C 

(Ajila et al., 2007a) e apresentam uma boa capacidade antioxidante (Ajila et al., 

2007b). Os resultados obtidos neste trabalho confirmam os observados por aqueles 

autores, pois as frações separadas apresentam propriedades antioxidantes, pelo que 

podem eventualmente vir a ser utilizadas pelas indústrias alimentar, cosmética e 

farmacêutica.  

4.4. Ensaios de permeação 

4.4.1. Determinação da permeabilidade hidráulica à água   

A permeabilidade hidráulica das membranas de ultrafiltração e de nanofiltração foi 

determinada a partir de declive da reta de calibração, obtida entre os fluxos de 
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permeado à água desionizada e pressão transmembranar aplicada, nas condições 

descritas em 3.7.1. 

A permeabilidade hidráulica da membrana GR60PP é 69,807 L h¯¹m¯² bar-1 (figura 12) e 

da membrana NF é 3,982 L h-1 m-2 bar-1 (figura 13). 

 

Figura 12 - Variação dos fluxos de permeado à água desionizada (Jw) em função da 

pressão transmembranar aplicada para a membrana GR60PP 

 

 

Figura 13 - Variação dos fluxos de permeado à água desionizada (Jw) em função da 

pressão transmembranar aplicada para a membrana NF 
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Verifica-se que os fluxos de permeado aumentam linearmente com a pressão 

transmembranar aplicada, para ambas as membranas, e nos intervalos de pressão 

usados.  

A membrana GR60PP apresenta fluxos de permeado à água desionizada bastante 

superiores aos da membrana de nanofiltração, dado que se trata de uma membrana 

de ultrafiltração, a qual possui poros de raio médio superior (Cheryan, 1998).  

4.4.2. Ensaios de ultrafiltração  

Neste subcapítulo, apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios de ultrafiltração, 

com a membrana GR60PP, em modo de recirculação total e em modo de 

concentração. 

4.4.2.1. Ensaios em modo de recirculação total 

Como foi dito em 3.7.2., foram realizados ensaios de ultrafiltração em modo de 

recirculação total para determinar as condições operatórias que permitiriam obter 

maiores fluxos de permeado. Na figura 14 podemos observar que os fluxos de 

permeado crescem de uma forma aproximadamente linear com a pressão 

transmembranar aplicada, até à pressão de 2,0 bar, mas a partir deste valor de 

pressão, a taxa de crescimento diminui devido provavelmente aos fenómenos da 

polarização de concentração e colmatação. Desta forma, os ensaios de concentração 

foram realizados à pressão transmembranar de 2,0 bar, ao caudal de circulação de 

10,0Lmin-1 e a uma temperatura que variou entre 20 e 25ᵒC.  

 

Figura 14 - Variação dos fluxos de permeado em função da pressão aplicada 
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Nas amostras de retentados e permeados recolhidos às várias pressões, analisaram-se 

os seguintes parâmetros: pH, ᵒBrix, índice de refração, sólidos totais e os açúcares 

totais. Na tabela 8 são apresentados os resultados obtidos e na tabela 9 são indicados 

os coeficientes de rejeição aparente aos sólidos totais, aos sólidos solúveis, 

determinados pelo ᵒBrix e aos açúcares. Conforme se pode verificar a partir destes 

resultados, mais de 50% dos sólidos presentes nos extratos são açúcares, os quais 

incluem monossacáridos, dissacáridos e eventualmente oligossacáridos, conforme se 

pode confirmar pelos resultados obtidos nas secções 4.5.3 e 4.6. Os coeficientes de 

rejeição aparente aos açúcares totais são, em geral, inferiores a 20%, como resultado 

da permeação dos açúcares de menor massa molar através das membranas de UF, 

cujo peso molecular de corte é 25 kDa. Os coeficientes de rejeição aparente aos 

sólidos solúveis mantêm-se praticamente constantes com a pressão. 

Tabela 8 - Caracterização físico-química dos retentados e permeados (média ± desvio 

padrão), obtidos em modo de recirculação total com as membranas GR60PP 

Amostras ΔP 
(bar) 

pH 
ᵒBrix 

 

Índice de 

Refração 

%Sólidos 

totais (% 

m/m) 

Açúcares totais 
(%m/m) 

Extrato inicial   4,34 0,8 1,3342 0,94±0,03 0,66 ± 0,02 

Permeado 1,0 4,26 0,6 1,3339 0,70±0,04 0,55 ± 0,03 

Concentrado  4,21 0,9 1,3342 0,86±0,01 0,70 ± 0,03 

Permeado  2,0 4,17 0,6 1,3339 0,72±0,04 0,43 ± 0,01 

Concentrado 4,14 0,9 1,3342 0,90±0,01 0,49 ± 0,01 

Permeado  3,0 4,18 0,6 1,3339 0,69±0,02 0,47 ± 0,02 

Concentrado  4,16 0,9 1,3342 0,93±0,03 0,58 ± 0,02 

Permeado  4,0 4,23 0,6 1,3339 0,63±0,03 0,44 ± 0,02 

Concentrado  4,3 0,8 1,3342 0,85±0,06 0,52 ± 0,04 
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Tabela 9 - Coeficientes de rejeição aparente instantâneo 

Rejeição aparente % 

P (bar) ᵒBrix  Sólidos totais  Açúcares totais  

1,0 33,3 18,8 21,2 

2,0 33,3 20,4 11,9 

3,0 33,3 25,4 18,8 

4,0 25,0 26,5 14,9 

 

4.4.2.2. Ensaios em modo de concentração 

Estes ensaios foram realizados com as membranas GR60PP, à pressão transmembranar 

de 2,0 bar, à velocidade de circulação de 0,94 m.s-1, mantendo-se a temperatura no 

intervalo 22-25ᵒC e com uma área de membrana de 0,072 m2. Nos anexos I, II, III e IV 

encontram-se os resultados dos fluxos em função do FCV e do tempo, obtidos nos 

vários ensaios de concentração por ultrafiltração.  

As figuras 15 e 16 representam a variação dos fluxos de permeado em função do 

tempo para os primeiros dois ensaios de ultrafiltração. Conforme se pode observar em 

ambas as figuras, nos primeiros instantes os fluxos de permeado são mais elevados, 

com alguma instabilidade causada pela rápida acumulação dos sólidos retidos junto à 

membrana dando origem ao fenómeno da polarização por concentração, mas após 

aproximadamente 12 minutos, tenderam a estabilizar entre 60 a 80 Lh-1m-2, embora na 

2ª ultrafiltração se verifique já uma tendência para o decréscimo dos fluxos, como 

resultado de alguma colmatação das membranas. Este decréscimo reflete-se no 

aumento do tempo do ensaio, para se obter o mesmo FCV, de aproximadamente 2.  

Os permeados destas duas ultrafiltrações foram, após mistura, utilizados como 

alimentação da 1ª nanofiltração.  
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Figura 15 - Variação do fluxo de permeado com o tempo ao longo do processo de 

concentração com as membranas GR60PP, na 1ª UF, nas seguintes condições: ΔP = 2,0 

bar; v = 0,94 ms-1; T: 22 – 25ᵒC 

 

Figura 16 - Variação do fluxo de permeado com o tempo ao longo do processo de 

concentração com as membranas GR60PP, na 2ª UF, nas seguintes condições: ΔP = 2,0 

bar; v = 0,94 ms-1; T: 22 – 25ᵒC 
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mesmas condições de operação. Conforme se pode verificar pela observação de ambas 

as figuras, embora a evolução dos fluxos de permeado com o tempo seja semelhante 

0

20

40

60

80

100

120

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Jp
 (

L 
h

 ¯
¹ m

¯²
)

Tempo (h)

Ensaios em modo de concentração - 1ºUF

Jp (L h -1 m-2)

0

20

40

60

80

100

120

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Jp
 (

L 
h

 ¯
¹ m

¯²
)

Tempo (h)

Ensaios em modo de concentração - 2ªUF

Jp (L h -1 m-2)

Jp (L h-1 m-2) 

Jp (L h-1 m-2) 

 



 

48 

 

ao observado nos dois primeiros ensaios de UF, o fluxo médio é bastante mais baixo, 

situando-se entre 30 a 40 Lh-1m-2, devido ao facto das membranas utilizadas já se 

encontrarem colmatadas, conforme se pode confirmar através da comparação da 

permeabilidade hidráulica inicial das membranas com os valores obtidos após os 

ensaios (figura 19). 

 

 

Figura 17 - Variação do fluxo de permeado com o tempo ao longo do processo de 

concentração com as membranas GR60PP, na 3ª UF, nas seguintes condições: ΔP = 2,0 

bar; v = 0,94 ms-1; T: 22 – 25ᵒC 

 

0

10

20

30

40

50

0 0,5 1 1,5 2

Jp
 (

L 
h

 ¯
¹ m

¯²
)

Tempo (h)

Ensaio em modo de concentração - 3ªUF

Jp (L h -1 m-2)cJp (L h-1 m-2) 



 

49 

 

 

Figura 18 - Variação do fluxo de permeado com o tempo ao longo do processo de 

concentração com as membranas GR60PP, na 4ª UF, nas seguintes condições: ΔP = 2,0 

bar; v = 0,94 ms-1; T: 22 – 25ᵒC 

Os permeados da 3ª e 4ª ultrafiltração foram misturados e usados como alimentação 

da 2ª nanofiltração. 

4.4.3. Avaliação da eficiência da lavagem e desinfeção das membranas 

Após cada ensaio de ultrafiltração, as membranas foram submetidas ao ciclo de 

lavagem e desinfeção, descrito na seção 3.5.2. No dia seguinte a cada ensaio, 

determinou-se novamente a permeabilidade hidráulica das membranas à água 

desionizada, para avaliar a eficiência da lavagem e a possível ocorrência de 

colmatações. Os valores obtidos nestas determinações são comparados com o valor 

obtido na permeabilidade hidráulica inicial.  

Na figura 19 comparam-se os fluxos de água desionizada obtidos com as membranas 

novas (Jwi) com os fluxos de água desionizada após os ensaios de ultrafiltração e 

sucessivas lavagens e desinfeções (Jwf1, Jwf2 e Jwf3). Após o 1º ensaio de ultrafiltração 

com os extratos aquosos da casca de manga, verificou-se que a permeabilidade 

hidráulica da membrana foi cerca de 92% do valor inicial, o que indica já uma ligeira 

colmatação das membranas. 
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Dado não dispormos de outras membranas idênticas ou equivalentes, em termos de 

MWCO durante a realização dos ensaios, os ensaios seguintes de ultrafiltração foram 

realizados com as mesmas membranas. 

Conforme se pode observar na figura 19, após a 2ª UF, a colmatação das membranas 

foi bastante severa, pois a permeabilidade hidráulica baixou de 64,61 Lh-1m-2 para 

42,37 Lh-1m-2, ou seja, a permeabilidade hidráulica após a 2ª UF é de 

aproximadamente 68% da permeabilidade no início dos ensaios. 

No entanto, verificou-se que da 3ª UF para a 4ª UF, a permeabilidade das membranas 

foi muito semelhante, pois a permeabilidade hidráulica das membranas usadas na 4ª 

UF é cerca de 99% da permeabilidade hidráulica das membranas usadas no 3º ensaio 

de UF. 

Desta forma, a discussão dos resultados seguintes será realizada considerando dois 

conjuntos de ensaios: um que inclui os resultados da caracterização das correntes 

obtidas na 1ª e 2ª UF´s e outro conjunto, que engloba os resultados da caracterização 

das correntes obtidas na 3ª e 4ª UF´s. 

 

Figura 19 - Eficiência e desinfeção das membranas 
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4.4.4. Caraterização físico-química e funcional das correntes fracionadas por 

ultrafiltração     

A caraterização físico-química e funcional dos concentrados e permeados resultantes 

do 1º e 2ª ensaios de ultrafiltração, em modo de concentração, envolveu um conjunto 

de análises cujos resultados se apresentam na tabela 10. 

Em relação ao extrato inicial, os valores de pH aumentaram nos permeados e 

concentrados obtidos, durante o processo de concentração, sendo de modo geral mais 

elevados nos permeados do que nos concentrados. A proteína foi completamente 

retida pelas membranas de ultrafiltração, dado que a sua concentração nos 

permeados finais foi inferior ao limite de deteção do método de análise e a sua 

concentração no retentado final reflete o FCV utilizado. 

Os coeficientes de rejeição aparente aos compostos fenólicos e aos antioxidantes, 

calculados de acordo com a equação 2, são de 35,0% e 75,1%, respetivamente, o que 

significa que os concentrados da ultrafiltração apresentam propriedades antioxidantes, 

possivelmente devidas à presença de compostos fenólicos ou outros componentes 

bioativos, como, vitaminas, oligossacáridos. A atividade antioxidante das cascas de 

manga foi correlacionada com a presença de compostos bioativos, principalmente 

compostos fenólicos (Dorta et al., 2012), os quais se encontram em geral ligados em 

grande quantidade à fibra dietética (Gómez-Caravaca et al.; López-Cobo et al., 2017)).
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Tabela 10 - Caracterização físico-química e funcional dos concentrados e permeados resultantes das 1ª e 2ª UF´s 

Amostras FCV pH ᵒBrix 
Índice de 

refração 
Cinza (% m/m) 

Sólidos 

totais (% 

m/m) 

Proteína (% 

m/m) 
Gordura 

(mg/l) 
Açúcares totais 

(mg/L) 

Teor de fenóis 

totais (mg 

EAG/100 mL) 

Antioxidantes 
(μmol TE/100 mL) 

Extrato inicial  4,29±0,07 0,9±0,07 1,3343±0,00 0,152 1,01±0,10 0,01±0,01 1,64±2,66 7191,2±863,5 110,6±7,8 81,6±10,8 

Permeado 
1,2 

4,38±0,13 0,7±0,00 1,3340±0,00 0,084±0,08 0,74±0,04 ND ND 6022,9±1267,1 ND ND 

Concentrado 4,34±0,08 0,9±0,00 1,3343±0,00 0,077±0,08 1,03±0,09 ND ND 6832,0±233,7 ND ND 

Permeado 
1,3 

4,39±0,18 0,7±0,00 1,3340±0,00 0,074±0,06 0,74±0,01 ND ND 6300,9±94,3 ND ND 

Concentrado 4,34±0,09 1,0±0,07 1,3344±0,00 0,098±0,07 1,06±0,06 ND ND 6849,9±1218,8 ND ND 

Permeado 
1,6 

4,40±0,13 0,7±0,00 1,3340±0,00 0,077±0,06 0,75±0,00 ND ND 5678,1±1041,4 ND ND 

Concentrado 4,31±0,07 1,0±0,00 1,3345±0,00 0,105±0,09 1,12±0,06 ND ND 7508,0±683,1 ND ND 

Permeado 
2,0 

4,36±0,16 0,7±0,00 1,3339±0,00 0,148±0,00 0,76±0,03 < L.D. 0,28±0,05 5522,2±637,6 231,6±47,0 16,1±1,0 

Concentrado 4,32±0,01 1,1±0,07 1,3345±0,00 0,145±0,07 1,21±0,13 0,02±0,01 0,20±0,30 7106,0±232,4 356,5±14,4 64,7±4,1 

Legenda: ND - não determinado; L.D. - limite de deteção. 
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Com base nos dados da tabela 10 calcularam-se os coeficientes de rejeição aparente 

aos sólidos totais, ᵒBrix e açúcares totais, os quais estão representados na figura 20. A 

variação dos coeficientes de rejeição aparente aos sólidos totais e aos sólidos solúveis 

(ᵒBrix) é muito semelhante e aumenta ao longo do processo de concentração, 

atingindo cerca de 36%, para o FCV = 2, o que significa que a maior parte dos 

compostos solúveis, como açucares e fenóis são recuperados nos permeados. O 

MWCO das membranas (25 KDa) fez com que, possivelmente, apenas compostos de 

elevadas massas molares, mais próximas do tamanho de poro da membrana, como 

oligo ou polissacáridos, componentes da fibra dietética solúvel, possam ter ficado 

retidos.  

 

Figura 20 - Variação dos coeficientes de rejeição aparente, aos sólidos totais, aos 

sólidos solúveis (ᵒBrix) e aos açúcares totais, obtidos com as membranas GR 60PP, na 

1ª e 2ª UF´s, nas condições: P = 2,0 bar; v = 0,94 m s-1; 20ᵒC < T < 25ᵒC 

 

Os resultados da caracterização físico-química dos concentrados e permeados das 3ª e 

4ª UF´s são apresentados na tabela 11. Da observação destes resultados salientam-se 

alguns aspetos relevantes. O extrato inicial, muito embora tenha sido preparado da 

mesma maneira, é mais ácido, o que pode ser consequência de terem sido utilizadas 

cascas de manga, com estados de maturação mais elevados e, portanto, mais 

suscetíveis a alguma deterioração. 
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Os coeficientes de rejeição aparente aos sólidos totais, ᵒBrix (% sacarose) e à PB são 

superiores aos obtidos nos ensaios anteriores, provavelmente porque a colmatação 

das membranas conduziu ao aumento destas rejeições (Mulder, 2003). Pelo contrário, 

os coeficientes de rejeição aparente aos açúcares totais, de 6,8%, são inferiores aos 

obtidos nos ensaios anteriores, de 22,3%, o que pode ser devido a hidrólise parcial de 

oligossacáridos presentes, produzindo-se açucares mais pequenos, monossacáridos e 

dissacáridos, que permearam mais facilmente as membranas de ultrafiltração.  

Os resultados obtidos da análise aos monossacáridos e dissacáridos por HPLC/IC 

permitiu constatar que as amostras (alimentação, concentrados e permeados, da UF) 

não contêm maltose e a galactose é o açúcar que existe em menor concentração, só 

tendo sido possível determinar a sua concentração em 3 amostras: uma alimentação e 

um concentrado da UF, com concentrações de cerca de 9 mgL-1 e num dos permeados 

da UF com concentração de 4 mgL-1. Os resultados obtidos para os restantes açúcares 

estão apresentados na figura 21. As cascas de manga utilizadas para a preparação dos 

extratos iniciais eram bastante heterogéneas, o que é refletido na sua composição, 

tendo-se verificado que, embora a frutose seja o açúcar predominante em todas as 

frações, a sua concentração no extrato inicial da 4ª UF (4UFA) assim como no 

concentrado (4UFC) e permeado (4UFP) resultantes é bastante inferior. O contrário 

acontece com a glucose, cuja concentração no extrato inicial da 3ªUF (3UFA) e 

respetivo concentrado (3UFC) é bastante superior à determinada nas amostras da 4UF. 

Por outro lado, como se verificou que os açúcares totais, determinados pelo método 

de Dubois, são bastante superiores à soma dos monossacáridos e dissacáridos, os 

restantes açúcares presentes deverão corresponder a oligossacáridos ou 

polissacáridos, conforme foi confirmado pelos resultados obtidos por GPC/SEC e 

apresentados na secção 4.6. 
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Figura 21 - Concentrações dos monossacáridos e dissacáridos obtidos por HPLC/IC 
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Tabela 11 - Caracterização físico-química dos concentrados e permeados resultantes das 3ª e 4ª UF´s 

Amostras FCV pH ᵒBrix 
Índice de 

refração 
%Cinza (% m/m) %Sólidos totais 

(% m/m) 
%Proteína 

(m/m) 
Açúcares totais 

(mg/L) 

Extrato inicial  3,95±0,13 1,1±0,07 1,3346±0,00 0,085±0,02 1,07±0,04 0,10±0,06 8925,3±2397,6 

Permeado 
2,0 

4,03±0,13 0,8±0,00 1,3341±0,00 0,056±0,04 0,77±0,04 0,03±0,00 7115,0±650,2 

Concentrado 3,98±0,13 1,4±0,07 1,3349±0,00 0,055±0,00 1,35±0,06 0,05±0,01 7632,2±406,4 
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4.5. Ensaios de Nanofiltração 

Neste subcapítulo, apresentam-se os resultados obtidos na nanofiltração dos 

permeados da ultrafiltração dos extratos aquosos de casca de manga, com as 

membranas NF, em modo de recirculação total e em modo de concentração. Tal como 

nos ensaios de UF, em nanofiltração a área de membrana utilizada foi de 0,072 m2. 

4.5.1. Ensaios em modo de recirculação total 

Na figura 22 podemos observar que os fluxos de permeado crescem de uma forma 

linear com a pressão transmembranar aplicada, até à pressão de 20,0 bar e são 

próximos dos fluxos de permeado à água desionizada, o que significa que, nas 

condições experimentais utilizadas, se podem considerar desprezáveis os fenómenos 

como polarização por concentração ou colmatação. O facto dos fluxos de permeado 

obtidos com as amostras serem um pouco inferiores aos fluxos de água desionizada 

pode ser devido não só a diferenças de viscosidade entre a água e os extratos, como 

também à maior pressão osmótica das amostras, devido ao seu conteúdo em solutos 

de baixa massa molar, como monossacáridos e dissacáridos, que terá provocado um 

ligeiro abaixamento da pressão efetiva. 

Dado que os maiores fluxos de permeado foram obtidos à pressão máxima estudada, 

os ensaios de nanofiltração, em modo de concentração, foram realizados a esta 

pressão, mantendo a velocidade de circulação da alimentação e o intervalo de 

temperaturas. 
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Figura 22 - Comparação entre os fluxos de água desionizada e os fluxos de permeado 

obtidos com os extratos, para várias pressões e as membranas NF: v = 0,94 ms-1; 22ᵒC 

< T < 25ᵒC 

4.5.2. Ensaios em modo de concentração 

Estes ensaios foram realizados no intervalo de temperaturas entre 20-25ᵒC, usando 

uma área de membrana de 0,072 m2, à pressão de 20,0 bar e à velocidade de 

recirculação de 0,94 m.s-1. A alimentação da 1ª nanofiltração é constituída por uma 

mistura dos permeados da 1º e da 2ª ultrafiltração e a alimentação da 2ªnanofiltração 

por uma mistura dos permeados da 3ª e da 4ª ultrafiltração.  

Nos anexos V e VI encontram-se os resultados experimentais recolhidos durante os 

ensaios de concentração por nanofiltração. 

A variação dos fluxos de permeado ao longo do tempo, durante o processo de 

concentração até um FCV = 2,0, para a 1ª e 2ª nanofiltração, está representada nas 

figuras 23 e 24. Pode verificar-se que os fluxos de permeado, embora com pequenas 

oscilações, mantiveram-se constantes durante ambos os ensaios, com um valor médio 

de cerca de 60 L h-1 m-2, até a um FCV = 2,0. Isto significa que, até ao fator de 

concentração estudado, o aumento da pressão osmótica, causado pela acumulação de 

solutos de baixa massa molar na alimentação (Macedo et al., 2018), foi pouco 

significativo na redução dos fluxos de permeado. 
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Figura 23 - Variação dos fluxos de permeado com o tempo na 1ª nanofiltração, obtidos 

com as membranas NF, nas seguintes condições experimentais: P = 20,0 bar; v = 10 m 

s-1 e 20ᵒC < T < 25ᵒC 

 

Figura 24 - Variação dos fluxos de permeado com o tempo na 2ª nanofiltração, obtidos 

com as membranas NF, nas seguintes condições experimentais: P = 20,0 bar; v = 10 m 

s-1 e 20ᵒC < T < 25ᵒC 
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4.5.3. Caracterização físico-química e funcional das correntes fracionadas por 

nanofiltração  

A caraterização físico-química e funcional dos concentrados e permeados resultantes 

dos ensaios de nanofiltração em modo de concentração, envolveu um conjunto de 

análises, cujos resultados se apresentam nas tabelas 14 e 15. 

A análise conjunta destas duas tabelas permite constatar que a sua caracterização 

físico-química é muito semelhante, à exceção da concentração de açúcares totais, a 

qual é inferior na alimentação da 1ª NF.  

A variação dos coeficientes de rejeição aparente aos açúcares totais, fenóis totais e 

antioxidantes, em função do fator de concentração volumétrico (FCV) é apresentada 

na tabela 12. Conforme se pode observar nesta tabela, as membranas de NF retêm 

quase a totalidade dos açúcares presentes, pois o coeficiente de rejeição aparente é 

elevado, de cerca de 99%, e mantem-se praticamente constante ao longo do processo 

de concentração. Para a 2-ª NF, a rejeição aparente determinada para o FCV de 2,0 é 

também elevado, aproximadamente 96%. As rejeições aparentes aos compostos 

fenólicos e aos antioxidantes foram também elevadas e aumentaram ligeiramente 

durante o processo de concentração, de cerca de 22% para os fenóis e de 6%, para os 

antioxidantes. A presença de antioxidantes nestes concentrados, torna-os uma fonte 

promissora para aplicações na indústria alimentar (Marçal & Pintado, 2021). 

Tabela 12 - Variação dos coeficientes de rejeição aparente aos açúcares totais, fenóis e 

antioxidantes em função do FCV 

 1ª NF 2ª NF 

FCV Rap (açucares 

totais), % 

Rap (fenóis 

totais), % 

Rap (antioxidantes), 

% 

Rap (açucares 

totais), % 

1,2 98,9 75,0 93,0 ND 

1,5 98,9 92,8 96,6 ND 

2,0 99,0 91,6 98,8 95,6 

Legenda: ND – Não determinado. 
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Os monossacáridos e dissacáridos presentes nas correntes fracionadas por NF são, 

principalmente, açúcares de baixa massa molar, como frutose (açúcar predominante), 

sacarose e glucose (tabela 13), os quais podem ser facilmente metabolizados pelas 

bactérias para a produção de energia. Com base nos resultados constantes na tabela 

13 verifica-se que a sacarose e a galactose são quase totalmente retidas pelas 

membranas de NF, com coeficientes de rejeição aparente de aproximadamente 100%, 

enquanto a glucose e a frutose apresentam coeficientes de rejeição aparente 

superiores a 80%, aparecendo assim em baixas concentrações nos permeados da NF. 

Tabela 13 - Monossacáridos e dissacáridos presentes nas correntes fracionadas por NF 

 Parâmetros 

Amostra 

Galactose  

(mgL-1) 

Glucose 

(mgL-1) 

 

Frutose 

(mgL-1) 

 

Sacarose 

(mgL-1) 

 

1NFA 2,0 395,7 1650,5 134,9 

1NFC < 1 116,9 1958,0 856,9 

1NFP < 1 20,0 52,1 < 1 

2NFA 2,9 889,2 2499,0 781,4 

2NFC 14,0 1332,6 4531,0 1200,7 

2NFP < 1 21,9 55,7 < 1 

Legenda: 1NFA e 2 NFA – alimentações da 1ª e 2ª NF; 1NFC e 2NFC – concentrados da 1ª e 2ª NF; 1NFP e 

2 NFP – permeados respetivos. 
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Tabela 14 - Caracterização físico-química e funcional das correntes fracionadas durante a 1ª nanofiltração, em modo de concentração 

Amostras FCV pH ᵒBrix 
Índice de 

refração 
Sólidos totais 

(% m/m) 

Acidez (cm3 

de sol. NaOH 

1N/100cm3) 

Proteína 

bruta (% m/m) 
Açúcares totais 

(mg/L) 

Teor de 

fenóis 

totais (mg 

EAG/100 mL) 

Antioxidantes 
(mmol TE/100 mL) 

Extrato inicial  4,49 0,6 1,3338 0,56 ± 0,03 2,0 ± 0,00 0,00 4900,0 ± 256,7 5,1 ± 0,6 299,1 ± 11,8 

Permeado 
1,2 

4,04 0,1 1,3331 0,01 ± 0,00 ND ND 144,1 ± 86,2 1,4 ± 0,4 25,4 ± 8,8 

Concentrado 4,34 0,7 1,3340 0,64 ± 0,02 ND ND 7991,0 ± 287,5 5,6 ± 0,5 363,5 ± 35,2 

Permeado 
1,5 

4,08 0,1 1,3331 0,01 ± 0,00 ND ND 162,2 ± 23,8 0,5 ± 0,2 15,0 ± 9,1 

Concentrado 4,33 0,9 1,3342 0,82 ± 0,04 ND ND 7360,4 ± 326,4 6,9 ± 0,3 438,4 ± 26,1 

Permeado 
2 

4,05 0,1 1,3331 0,01 ± 0,00 1,0 ± 0,00 0,00 135,1 ± 20,9 0,7 ± 0,5 5,0 ±6,6 

Concentrado 4,28 1,1 1,3346 1,11 ± 0,05 3,0 ± 0,00 0,01 ± 0,01 9621,6 ± 451,2 8,3 ± 0,6 428,1 ± 44,6 

Legenda: ND: não determinado. 
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Tabela 15 - Caracterização físico-química da 2ªnanofiltração, em modo de concentração 

Amostras FCV pH ᵒBrix 
Índice de 

refração 

Sólidos 

totais (% m/m) 

Acidez (cm3 

de sol. NaOH 

1N/100cm3) 

Proteína (% 

m/m) 
Açúcares totais 

(mg/L) 

Extrato inicial  4,07 0,7 1,3339 0,67±0,04 2,0± 0,00 0,01± 0,01 6099,1± 228,9 

Permeado 
2 

3,64 0,1 1,3331 0,02±0,02 1,0± 0,00 0,00± 0,00 423,4± 83,7 

Concentrado 4,02 1,2 1,3347 1,23±0,05 3,0± 0,00 0,02± 0,00 9837,8± 486,1 
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4.6. Peso molecular médio, Peso molecular médio ponderado e Índice de 

dispersão nas correntes fracionadas  

Na tabela 16 são apresentados os valores do peso molecular médio, Mn, do peso 

molecular médio ponderado, Mw e do índice de dispersão, PD, obtidos nas várias 

correntes fracionadas durante a UF e NF. 

 

Nos extratos iniciais (3UFA e 4UFA) observam-se duas famílias distintas de compostos, 

uns de baixo peso molecular (Mw = 371 e 501 Da), os açúcares simples, na forma de 

mono e dissacáridos e compostos de elevada massa molar (Mw = 33843 e 89281 Da), 

provavelmente oligossacáridos. Esta mesma situação ocorre nos concentrados da UF 

(3UFC e 4UFC). Os compostos de elevada massa molar devem ter ficado 

completamente retidos pelas membranas de UF por efeito de exclusão molecular, 

dado que o peso molecular de corte das membranas de usadas é de 25000 Da e não 

aparecem nos permeados da UF. Dado que o índice de polidispersão é superior a 2 em 

algumas amostras, quer da alimentação quer dos concentrados, é provável que exista 

mais do que uma família de oligossacáridos nestes concentrados. Estes compostos 

devem fazer parte da fibra dietética solúvel. 

Nos permeados da UF (4UFP) aparecem apenas compostos de baixa massa molar (Mw 

= 472 Da), os monossacários e dissacáridos, conforme confirmado pelos resultados 

obtidos por HPLC/IC. Alguns desvios dos Mw´s obtidos, em relação aos respetivos pesos 

moleculares dos açúcares, poderão ser atribuídos ao facto da curva de calibração ter 

sido construída com padrões numa gama de pesos moleculares mais elevada, entre 

642 kDa e 6,3 kDa, do que a maior parte dos compostos encontrados nas amostras, o 

que poderá ter conduzido a alguma imprecisão nos valores obtidos. 

 

Nas correntes de alimentação da nanofiltração, dos concentrados e respetivos 

permeados parece existir apenas uma família de açúcares de peso molecular baixo, 

dado que o índice de polidispersão é pequeno, variando entre 1,07 e 1,52. Nas 

alimentações e concentrados, o Mw varia entre 436Da (1NFA) e cerca de 350 Da (2NFA 

e 2NFC), e nos permeados entre 251 e 261 Da, o que corresponde muito 

possivelmente aos monossacáridos glucose e frutose, que não são totalmente 
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rejeitados pelas membranas de NF, as quais possuem pesos moleculares de corte de 

cerca 130 Da (Macedo et al., 2018). 

Tabela 16 - Valores do peso molecular médio, do peso molecular médio ponderado e 

do índice de dispersão obtidos nas várias correntes fracionadas durante a UF e NF 

Amostra Mn (Da) Mw (Da) PD 

 

3UFA 

24051 ± 385 33843 ± 1535 1,41 ± 0,04 

269 ± 0,71 371 ± 0,71 1,38 ± 0,00 

 

3UFC 

29444 ± 484 74568 ± 4422 2,53 ± 0,11 

267 ± 3,54 391 ± 14,85 1,47 ± 0,08 

 

4UFA 

32646 ± 245 89281 ± 4280 2,74 ± 0,11 

313 ± 8,00 501 ± 4,00 1,60 ± 0,03 

 

4UFC 

29413 ± 45 66532 ± 834 2,26 ± 0,03 

314 ± 2,00 511 ± 1,00 1,63 ± 0,01 

4UFP 299 ± 3,00 472 ± 5,00 1,58 ± 0,03 

1NFA 288 ± 4,24 436 ± 0,00 1,52 ± 0,02 

1NFP 235 ± 0,00 251 ± 0,00 1,07 ± 0,00 

2NFA 263 ± 0,00 350 ± 0,00 1,33 ± 0,00 

2NFC 260 ± 2,83 355 ± 2,83 1,37 ± 0,02 

2NFP 244 ± 1,41 261 ± 0,71 1,07 ± 0,00 

Legenda: 1NFA, 2NFA, 3UFA, 4UFA – alimentações das 1ªNF, 2ªNF, 3ªUF e 4ªUF; 2NFC, 3UFC e 4UFC – 

concentrados obtidos na 2ª NF, na 3ª UF e na 4ª UF; 1NFP, 2NFP, 4UFP – permeados da 1ª NF, 2ª NF e 

4ªUF. 
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5. Conclusão 

Os biorresíduos da casca de manga são um desperdício promissor para a abordagem 

de valorização neste trabalho. 

Esta dissertação apresenta uma possível estratégia para a valorização dos resíduos da 

fruta, promovendo o desenvolvimento de processos sustentáveis combinados e 

minimizando o descarte de resíduos. O impacto económico e ambiental positivo das 

metodologias utilizadas poderá contribuir para que o processo de produção de sumos 

de fruta seja mais limpo, em linha com o conceito de economia circular.  

A metodologia utilizada para avaliar a qualidade dos biorresíduos de casca de manga 

permitiu separar frações com composição bastante interessante para possíveis 

aplicações quer na indústria alimentar, devido à sua capacidade antioxidante, 

principalmente manifestada nos concentrados da NF, quer para produção de 

bioenergia, devido à concentração dos açúcares simples facilmente metabolizados 

pelas bactérias. As frações mais promissoras para atingir este último objetivo são os 

permeados da ultrafiltração e os concentrados da nanofiltração, onde a concentração 

daqueles açucares é mais elevada.  

Como principal aspeto menos positivo, salienta-se o facto da escassez de matéria-

prima (cascas de manga), durante a realização do trabalho experimental ter 

condicionado a possibilidade de uma melhor otimização do processo global, 

nomeadamente na preparação dos extratos aquosos, devido à heterogeneidade da 

amostra inicial. 
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6. Propostas de investigação futuras 

A utilização dos PSM, em especial a nanofiltração, devido às suas características 

específicas, permite a separação/concentração de vários compostos bioativos com 

uma ampla gama de aplicações em várias áreas, pelo que deverá ser explorada 

futuramente no âmbito da valorização de outros biorresíduos.  

Nestes trabalhos futuros, serão importantes os aspetos seguintes: utilizar membranas 

de diferentes MWCO para uma melhor otimização dos processos membranares e 

estudar o seu comportamento para concentrar os extratos até fatores de 

concentração volumétricos mais elevados; conhecer a caracterização química e 

bioquímica detalhada das correntes separadas, a fim de poder avaliar melhor as suas 

potencialidades de utilização.  

Outro aspeto a explorar será investigar possíveis aplicações das frações sólidas obtidas 

durante a preparação dos extratos (espessados), contribuindo assim para uma 

economia circular, que deverá ter também em conta aspetos económicos, sociais e 

ambientais. 
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Anexo I – ENSAIOS EM MODO DE CONCENTRAÇÃO - 1ºUltrafiltração - Membrana 

GR60PP 

pH T (ᵒC) Vp (L) FCV t (h) Jp (L h -1 m-2) 
4,29 22,8 0,05 1 0 0 
4,29 22,8 0,025 1,0 0,004 91,1 
4,29 22,9 0,05 1,0 0,010 60,6 
4,29 22,9 0,1 1,0 0,017 93,8 
4,29 22,9 0,15 1,0 0,024 100 
4,29 23,0 0,2 1,0 0,034 69,4 
4,29 23,0 0,25 1,0 0,045 64,1 
4,29 23,0 0,3 1,0 0,053 89,3 
4,29 23,1 0,35 1,0 0,060 96,2 
4,29 23,1 0,4 1,1 0,069 75,8 
4,29 23,1 0,45 1,1 0,078 80,6 
4,29 23,2 0,5 1,1 0,087 75,8 
4,29 23,2 0,6 1,1 0,105 76,9 
4,29 23,2 0,7 1,1 0,122 80,6 
4,29 23,2 0,8 1,1 0,139 80,6 
4,30 23,2 0,9 1,1 0,156 82,0 
4,30 23,2 1,0 1,1 0,174 78,1 
4,30 23,0 1,2 1,2 0,208 81,3 
4,32 23,6 1,5 1,2 0,260 79,8 
4,32 23,8 1,7 1,3 0,297 75,2 
4,32 23,9 1,9 1,3 0,334 75,8 
4,32 23,9 2,1 1,4 0,368 81,3 
4,33 24,0 2,4 1,4 0,425 73,2 
4,33 24,0 2,6 1,5 0,459 80,6 
4,34 24,0 2,8 1,5 0,494 79,4 
4,34 24,0 3,0 1,6 0,530 78,7 
4,34 24,0 3,2 1,7 0,564 80,0 
4,35 24,0 3,5 1,8 0,621 73,2 
4,36 24,0 3,7 1,9 0,658 76,3 
4,36 24,0 3,9 2,0 0,695 74,6 
4,36 24,0 4,1 2,1 0,733 73,5 
4,37 24,0 4,3 2,2 0,769 77,5 
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Anexo II – ENSAIOS EM MODO DE CONCENTRAÇÃO - 2ºUltrafiltração - Membrana 

GR60PP 

pH T (ᵒC) Vp (L) FCV t (h) Jp (L h-1 m-2) 
4,24 21,8 0,05 1 0 0 
4,23 22,2 0,025 1,0 0,005 68,0 
4,23 22,3 0,05 1,0 0,010 69,2 
4,23 22,3 0,1 1,0 0,017 108,8 
4,23 23,0 0,15 1,0 0,029 57,0 
4,23 22,4 0,2 1,0 0,039 69,4 
4,23 22,4 0,25 1,0 0,049 67,6 
4,23 22,5 0,3 1,0 0,058 73,5 
4,23 22,5 0,35 1,0 0,069 62,5 
4,23 22,6 0,4 1,1 0,080 64,1 
4,23 22,6 0,45 1,1 0,089 78,1 
4,23 22,7 0,5 1,1 0,099 67,6 
4,23 22,8 0,6 1,1 0,119 69,4 
4,24 22,8 0,7 1,1 0,140 66,7 
4,24 22,9 0,8 1,1 0,161 66,7 
4,24 23,0 0,9 1,1 0,181 69,4 
4,24 23,1 1,0 1,1 0,201 70,4 
4,25 23,5 1,2 1,2 0,242 68,0 
4,26 23,5 1,5 1,2 0,308 62,5 
4,60 23,7 1,7 1,3 0,349 67,6 
4,27 23,8 1,9 1,3 0,391 66,7 
4,28 24,0 2,1 1,4 0,433 66,7 
4,28 24,0 2,45 1,4 0,504 68,6 
4,29 24,1 2,65 1,5 0,543 70,4 
4,29 24,1 2,85 1,6 0,585 65,8 
4,30 24,2 3,05 1,6 0,629 63,7 
4,32 24,3 3,25 1,7 0,671 66,2 
4,32 24,3 3,57 1,8 0,738 66,4 
4,33 24,4 3,75 1,9 0,781 57,3 
4,33 24,4 3,94 2,0 0,826 59,4 
4,34 24,4 4,12 2,1 0,870 56,3 
4,34 24,3 4,32 2,2 0,915 61,7 
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Anexo III – ENSAIOS EM MODO DE CONCENTRAÇÃO - 3ºUltrafiltração - Membrana 

GR60PP 

pH T (ᵒC) Vp (L) FCV t (h) Jp (L h-1 m-2) 
4,04 23,9 0,05 1,0 0 0 
4,05 24,0 0,025 1,0 0,009 39,9 
4,05 24,0 0,05 1,0 0,017 40,8 
4,05 24,0 0,1 1,0 0,029 40,5 
4,05 24,0 0,15 1,0 0,048 37,3 
4,06 24,1 0,2 1,0 0,067 36,2 
4,06 24,1 0,25 1,0 0,085 38,5 
4,07 24,1 0,3 1,0 0,104 35,7 
4,07 24,2 0,35 1,0 0,120 43,9 
4,08 24,2 0,4 1,1 0,140 35,2 
4,08 24,2 0,45 1,1 0,156 41,7 
4,09 24,2 0,5 1,1 0,174 38,5 
4,09 24,3 0,6 1,1 0,211 38,5 
4,10 24,3 0,7 1,1 0,246 39,1 
4,11 24,4 0,8 1,1 0,284 37,0 
4,11 24,4 0,9 1,1 0,320 38,2 
4,12 24,5 1,0 1,1 0,357 37,9 
4,13 24,4 1,2 1,2 0,431 37,5 
4,15 24,5 1,4 1,2 0,547 36,9 
4,13 24,5 1,6 1,3 0,623 36,8 
4,13 24,5 1,8 1,3 0,699 36,1 
4,13 24,4 2,0 1,3 0,775 36,9 
4,14 24,4 2,2 1,4 0,884 35,3 
4,13 24,4 2,4 1,4 0,964 34,7 
4,14 24,4 2,6 1,5 1,035 39,2 
4,14 24,3 2,8 1,5 1,126 30,8 
4,14 24,4 3,0 1,6 1,206 34,4 
4,14 24,4 3,2 1,7 1,327 34,2 
4,15 24,4 3,4 1,7 1,408 34,5 
4,15 24,4 3,6 1,8 1,498 30,9 
4,15 24,4 3,8 1,9 1,584 32,1 
4,15 24,3 4,0 2,0 1,671 31,9 
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Anexo IV – ENSAIOS EM MODO DE CONCENTRAÇÃO - 4ºUltrafiltração - Membrana 

GR60PP 

 
pH T (ᵒC) Vp (L) FCV t (h) Jp (L h-1 m-2) 

3,66 22,2 0,05 1,0 0 0 
3,67 22,5 0,025 1,0 0,009 38,9 
3,68 22,6 0,05 1,0 0,018 38,0 
3,68 22,7 0,1 1,0 0,033 38,1 
3,68 22,8 0,15 1,0 0,049 41,0 
3,68 22,9 0,2 1,0 0,068 37,3 
3,68 23,0 0,25 1,0 0,089 33,8 
3,69 23,1 0,3 1,0 0,106 39,7 
3,69 23,1 0,35 1,0 0,123 40,3 
3,69 23,2 0,4 1,1 0,142 37,3 
3,69 23,4 0,45 1,1 0,161 35,7 
3,69 23,4 0,5 1,1 0,180 37,9 
3,70 23,6 0,6 1,1 0,218 36,8 
3,71 23,8 0,7 1,1 0,257 35,2 
3,72 23,9 0,8 1,1 0,294 37,9 
3,74 24,0 0,9 1,1 0,330 38,2 
3,71 24,0 1,0 1,1 0,369 35,5 
3,76 24,5 1,2 1,2 0,447 35,8 
3,77 24,6 1,4 1,2 0,564 34,7 
3,80 24,7 1,6 1,3 0,644 34,5 
3,81 24,8 1,8 1,3 0,721 36,2 
3,84 24,8 2,0 1,3 0,803 33,8 
3,84 24,9 2,2 1,4 0,919 33,1 
3,86 24,9 2,4 1,4 1,001 33,9 
3,87 24,9 2,6 1,5 1,084 33,3 
3,88 25,0 2,8 1,5 1,168 33,1 
3,88 25,0 3,0 1,6 1,251 33,3 
3,88 24,9 3,2 1,7 1,382 32,2 
3,88 24,9 3,4 1,7 1,469 32,1 
3,88 24,9 3,6 1,8 1,557 31,4 
3,88 24,9 3,8 1,9 1,647 31,0 
3,88 24,8 4,0 2,0 1,740 29,9 
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Anexo V – ENSAIOS EM MODO DE CONCENTRAÇÃO – 1ºNanofiltração - Membrana NF 

pH T (ᵒC) Vp (L) FCV t (h) Jp (L h-1 m-2) 
4,50 28,3 0,05 1,0 0 0 
4,50 28,3 0,025 1,0 0,005 67,9 
4,50 28,3 0,05 1,0 0,010 67,0 
4,50 28,3 0,1 1,0 0,017 109,0 
4,50 28,3 0,15 1,0 0,030 51,0 
4,50 28,3 0,2 1,0 0,040 69,4 
4,50 28,3 0,25 1,0 0,051 67,6 
4,50 28,3 0,3 1,0 0,061 67,6 
4,50 28,3 0,35 1,1 0,072 61,0 
4,49 28,4 0,4 1,1 0,082 71,4 
4,49 28,4 0,45 1,1 0,091 73,5 
4,49 28,4 0,5 1,1 0,103 62,5 
4,49 28,4 0,6 1,1 0,124 64,9 
4,49 28,4 0,7 1,1 0,145 64,9 
4,49 28,4 0,8 1,1 0,167 64,9 
4,49 28,4 0,9 1,2 0,188 64,1 
4,49 28,4 1,0 1,2 0,209 67,6 
4,49 28,3 1,3 1,3 0,274 63,8 
4,49 28,3 1,5 1,3 0,318 62,9 
4,50 28,1 1,7 1,4 0,361 64,9 
4,51 28,5 1,9 1,4 0,406 61,7 
4,51 28,5 2,1 1,5 0,449 64,5 
4,51 28,6 2,23 1,5 0,474 72,2 
4,52 28,6 2,6 1,7 0,557 62,3 
4,52 28,6 2,8 1,8 0,601 62,1 
4,53 28,6 3,0 1,9 0,646 61,7 
4,53 28,6 3,2 2,0 0,693 59,5 
4,53 28,6 3,4 2,1 0,738 62,5 
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Anexo VI – ENSAIOS EM MODO DE CONCENTRAÇÃO – 2ºNanofiltração - Membrana 

NF 

pH T (ᵒC) Vp (L) FCV t (h) Jp (L h -1 m-2) 
3,76 23,2 0,05 1 0 0 
3,76 23,9 0,025 1,0 0,005 63,8 
3,76 24,0 0,05 1,0 0,012 56,1 
3,77 24,1 0,1 1,0 0,024 56,7 
3,77 24,3 0,15 1,0 0,032 56,4 
3,77 24,5 0,2 1,0 0,044 56,8 
3,77 24,6 0,25 1,0 0,056 59,5 
3,78 24,7 0,3 1,0 0,068 54,3 
3,78 24,9 0,35 1,1 0,081 55,6 
3,79 25,0 0,4 1,1 0,092 64,1 
3,79 25,2 0,45 1,1 0,104 58,1 
3,79 25,3 0,5 1,1 0,115 61,0 
3,80 25,3 0,6 1,1 0,139 56,8 
3,80 25,7 0,7 1,1 0,162 61,7 
3,81 25,9 0,8 1,1 0,186 56,8 
3,77 26,1 0,9 1,2 0,209 61,7 
3,80 27,0 1,0 1,2 0,231 63,3 
3,80 27,0 1,2 1,2 0,324 62,8 
3,84 27,2 1,4 1,3 0,371 59,9 
3,87 27,5 1,6 1,3 0,417 59,5 
3,88 27,7 1,8 1,4 0,464 59,9 
3,90 27,9 2,0 1,4 0,511 58,8 
3,90 27,9 2,13 1,5 0,538 66,3 
3,92 28,4 2,4 1,6 0,648 64,3 
3,93 28,5 2,6 1,7 0,697 55,9 
3,93 28,5 2,8 1,8 0,744 59,5 
3,94 28,6 3,0 1,9 0,792 57,8 
3,95 28,6 3,2 2,0 0,840 57,8 

 

 

 

 

 

 


